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oraz Szczęśliwego Nowego Roku  
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Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
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1.  Wojciech Nowicki – KS Podlasie Białystok – 
lekkoatletyka (rzut młotem) 

2.  Paweł Fajdek – KS Agros Zamość – 
lekkoatletyka (rzut młotem)

3.  Maria Andrejczyk – LUKS Hańcza Suwałki – 
lekkoatletyka (rzut oszczepem)

4.  Kamila Lićwinko – KS Podlasie Białystok – 
lekkoatletyka (skok wzwyż) 

5.  Robert Baran – LKS Ceramik Krotoszyn – 
zapasy styl wolny

6.  Justyna Kaczkowska – UKKS Team Imielin – 
kolarstwo

7.  Daria Pikulik – BCM Nowatex Ziemia Darłowska – 
kolarstwo

8.  Katarzyna Krawczyk – Cement Gryf Chełm – 
zapasy

9.  Mateusz Bernatek – AKS Piotrków Trybunalski –
zapasy styl klasyczny

10.  Nadieżda Zięba/Robert Mateusiak – UKS Hubal 
Białystok – badminton

Na pierwszym miejscu w naszym ran-
kingu znalazło się dwóch przedstawicieli 
jednej konkurencji lekkoatletycznej – rzutu 
młotem. Pierwsze miejsce zajął brązowy 
medalista olimpijski Wojciech Nowicki. To 
jedyny medal w Rio de Janeiro, jaki wywal-
czył zawodnik reprezentujący nasze barwy, 
choć było ich na igrzyskach 23. Pierwszy 
seniorski sukces zanotował na arenie mię-
dzynarodowej w 2015 roku, zdobywając 
brązowy medal na MŚ w Pekinie, w 2016 
roku wywalczył brąz na ME. 

Przygodę z rzutem młotem rozpoczął 
dopiero w wieku 18 lat. Wcześniej próbował 
swoich sił w drużynie piłkarskiej Jagiellonii 
Białystok. 

Drugie miejsce zajął Paweł Fajdek – 
najlepszy od trzech lat młociarz na świe-
cie Tegoroczny mistrz Europy. Ten sezon 
zapadnie w jego pamięci na długo. Poniósł 
bowiem w tym sezonie tylko jedną porażkę, 
ale za to jaką – na igrzyskach, nie przebrnął 
eliminacji. Może przypadnie mu droga 
Anity Włodarczyk, która na złoto olimpij-
skie czekała od 2009 roku. 

Trzecie miejsce przypadło Marii 
Andrejczyk, zawodniczce zaledwie 20-let-
niej, która w pierwszej próbie eliminacji 
podczas IO w Rio rzuciła oszczepem na 
odległość 67,11 m! To była nie tylko kwa-
lifikacja do finału, ale też najlepszy rzut 
na świecie w tym momencie oraz rekord 
Polski seniorek. W finale zajęła 4. miejsce 
przegrywając rywalizację o brązowy medal 
o 2 cm z dwukrotną mistrzynią olimpijską 
Czeszką Barborą Szpotakową. Jest aktual-
ną mistrzynią Polski seniorek. Pochodzi z 
małej suwalskiej miejscowości Kukle. Na co 
dzień trenuje w Sejnach ze swoim trenerem 
Karolem Sikorskim.

Czwarte miejsce zajęła Kamila Lićwinko, 
która na igrzyskach w Rio była 9. Do Brazylii 
przyjechała z trzecim wynikiem na świato-
wych listach, a w finale skoku wzwyż uzy-
skała tylko 193 cm. Trzy centymetry wyżej 
skoczyła na Halowych MŚ w Portland, co 
dało jej brązowy medal. 

Piąte miejsce na naszej liście zajmuje 
przedstawiciel zapasów w stylu wolnym 
Robert Baran. Jest aktualnym wicemistrzem 
Europy w kat. 125 kg. W ćwierćfinale na 
igrzyskach w Rio przegrał z Amerykaninem 
Tervelem Dlagnevem 2:3. Zapasy uprawia 
od 2000 roku. 

Szóste miejsce zajęła Justyna Kaczkowska. 
Ma zaledwie 19 lat, ale może pochwalić się 
już długą listą sukcesów. Tylko w tym roku 
wywalczyła tytuł młodzieżowej mistrzy-
ni Europy w wyścigu na dochodzenie i 
wicemistrzostwo w elicie, jest też brązową 
medalistką ME w wyścigu drużynowym. 
Uczestniczka IO w Rio – w wyścigu druży-
nowym na dochodzenie, ale wraz z koleżan-

kami nie zostały sklasyfikowane. Kolarstwo 
ma we krwi. Jej ojciec, Artur Kaczkowski, 
był wicemistrzem kraju w sprincie. Dla 
kolarstwa porzuciła siatkówkę, którą upra-
wiała przez 5 lat w sekcji BKS Stal Bielsko-
Biała.

Daria Pikulik, koleżanka z kadry naro-
dowej Kaczkowskiej, zajęła na naszej liście 
7 miejsce. Młodzieżowa wicemistrzy-
nią Europy w wyścigu indywidualnym na 
dochodzenie, w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie wywalczyła brązowy medal. 
Srebrna medalistka w wyścigu drużynowym 
ME elity. Uczestniczka igrzysk w Rio – star-
towała z Justyną Kaczkowską w wymienio-
nym wyżej wyścigu drużynowym oraz w 
omnium, w którym zajęła 14 miejsce.

Na ósmym miejscu znalazła się Katarzyna 
Krawczyk, utytułowana zapaśniczka, m.in.: 
mistrzyni Europy z 2011 roku, srebrna 
medalistka Igrzysk Europejskich (2015). 
Aktualna mistrzyni Polski. Zakwalifikowała 
się na igrzyska w Rio – dotarła do ćwierć-
finału. 

Dziewiąte miejsce zajął Mateusz Ber na
tek, zapaśnik w stylu klasycznym. Niezwykle 
utalentowany 22-letni zawodnik, ma na 
swoim koncie m.in.: mistrzostwo Europy 
juniorów. W tym roku wywalczył tytuł mło-
dzieżowego mistrza Europy. Jest też wicemi-
strzem kraju seniorów.

Dziesiąte miejsce zajął nasz mikst bad-
mintonowy Nadieżda Zięba/Robert Mate
usiak – aktualni mistrzowie kraju, na 
igrzyskach w Rio dotarli do ćwierćfinału. 
Dla Roberta były to czwarte igrzyska, dla 
Nadieżdy trzecie – w każdym z poprzednich 
startów dochodzili do ćwierćfinału. 

Wybór najlepszej „10”, jak co roku, nie 
był łatwy, bo sukcesów międzynarodowych 
było sporo. Cieszy przede wszystkim fakt, 
że na tej liście znajduje się wielu młodych, 
perspektywicznych zawodników i zawod-
niczek. Na liście nominowanych byli jesz-
cze: olimpijka Patrycja Piechowiak (LKS 
Budowlani Całus Nowy Tomyśl) – podno-
szenie ciężarów, Mateusz Rudyk (ALKS Stal 
Grudziądz) – kolarstwo, Gerard Kurniczak 
(KS Sobieski Poznań) – zapasy styl kla-
syczny, olimpijka Karina LipiarskaPałka 
(ULKS Grot Zabierzów) – łucznictwo, 
paraolimpijka Barbara Niewiedział LUKS 
MGOKSiR Korfantów – lekkoatletyka 
Kamil Offman (BKS Orkan Gorzów Wlkp.) 
– boks, Paweł Szmeja (MKS Narew Pułtusk) 
– podnoszenie ciężarów.

najlepszych sportowców LZS
w 2016 roku10
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Podobnie jak w latach ubiegłych w 2016 
roku Krajowe Zrzeszenie LZS wspólnie z 
jednostkami wojewódzkimi i klubami zre-
alizowało wszystkie zdania powierzone 
mu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wielu z nich wsparcia finansowego udzieliły 
również samorządy lokalne. W ramach tych 
zadań: 

 • zorganizowano 18 imprez centralnych, w 
tym 16 mistrzostw Zrzeszenia LZS w 7 
sportach z udziałem 3061 zawodników;

 • przeprowadzono 5 zgrupowań w 3 spor-
tach dla 198 uczestników, w tym 179 
zawodników;

 • w 237 WLKS szkolono 5838 zawodników 
i zawodniczek;

 • w 65 OSSM LZS szkolono 502 sportow-
ców;

 • przeprowadzono 189 imprez elimina-
cyjnych i regionalnych w ramach zada-
nia Ogólnopolskie Masowe Imprezy 
Sportowe LZS pn. Sport Dla Wszystkich, 
w których uczestniczyło ok. 55000 osób;

 • zorganizowano 5 finałów centralnych 
imprez masowych, w tym Igrzyska 
LZS, turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” 
Chłopców i Dziewcząt (Duża i Mała), 
turniej o Złotą Wieżę, biegi przełajowe – 
uczestniczyło 2653 osoby;

 • w programie organizator sportu dzieci i 
młodzieży w środowisku wiejskim uczest-
niczyło 157 osób z 16 województw;

 • zorganizowano 5 ogólnopolskich im prez 
turystycznych (uczestniczyło 600 osób); 

 • zorganizowano 50 imprez w 16 wojewódz-
twach w ramach konkursu „Promowanie 
aktywności fizycznej i sportu dla wszyst-
kich poprzez wyróżnienie najlepszych 
projektów realizowanych w środowisku 
wiejskim”, w których udział wzięło ponad 
20 tysięcy osób;

 • przeprowadzono 2 szkolenia dla anima-
torów pn. „Aktywny senior” dla 38 osób;

 • zrealizowano projekt upowszechniania 
aktywności ruchowej w grupach senio-
rów pn. „Aktywny Senior LZS 2016” dla 
ponad 660 seniorów z 15 województw;

 • zorganizowano 2 imprezy centralne pn. 
„Bądź aktywny – Trzymaj wagę” dla 126 
osób z całego kraju;

 • zrealizowano Program Rodzinnej Pro mo-
cji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, 
Sportu i LZS z udziałem 110 rodzin z 16 
województw;

 • zorganizowano Jubileuszowe Olimpijskie 
Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów Do Rio 
de Janeiro Chełmno”, w których uczestni-
czyło 482 osóby.
W partnerstwie z innymi stowarzyszenia-

mi braliśmy udział w dwóch projektach – IV 
Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej (Fundacja 
„Piłka jest piękna”) i „Sport powszechny 
otwarty dla kobiet – pozwólmy im działać” 
(Fundacja V4sport) – projekt realizowany 
był w cyklu dwuletnim z funduszy europej-
skich, jego realizacja zakończyła się w 2016 
roku.

Jak można ocenić realizację zadań przed-
stawionych powyżej? Według oceny kadry 
szkoleniowej i trenerów klubowych zakła-
dane cele szkoleniowe zostały osiągnięte. 
Potwierdzeniem tego są czołowe lokaty 
naszych zawodników na takich imprezach 
jak Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
mistrzostwa Polski juniorów i juniorów 

młodszych oraz mistrzostwach Zrzeszenia 
LZS. Jest też „łyżka dziegciu” – zbyt mała 
ilość zgrupowań – zdaniem trenerów – 
utrudnia śledzenie postępów czynionych 
przez zawodników. Szkoleniowcy nie tylko 
wnioskują o większą ilość zgrupowań, ale 
także apelują o powołanie trenerów-koor-
dynatorów poszczególnych sportów, któ-
rzy przez cały rok analizowaliby wyniki 
zawodników i odpowiednio przygotowywali 
zgrupowanie.

Istotnym elementem szkolenia zawodni-
ków jest działalność WLKS i OSSM. W 2016 
roku co prawda powołano 235 WLKS-ów, a 
więc prawie tyle samo co w ubiegłym rok, 
ale ze względów finansowych opieką obję-
tych było zdecydowanie mniej zawodników 
– różnica wynosiła aż 1160 osób. Podobnie 
było przy OSSM LZS – choć w tym przypad-
ku różnica wynosiła tylko 65 osób. Cieszy 
tylko to, że nie spowodowało to drastycz-
nej zniżki udziału młodych sportowców w 
mistrzostwach Zrzeszenia LZS – było ich w 
porównaniu z 2015 rokiem zaledwie o 7% 
mniej.

O imprezach masowych i finałach cen-
tralnych, realizowanych w ramach sportu 
powszechnego szczegółowo pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Sportowych” i na 
naszej stronie internetowej. Niestety i tu 
ze względu na niski budżet, spadł prawie o 
35% udział uczestników. Najgorzej jednak 
było w działalności turystycznej – z powodu 

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w Mistrzostwach KZ LZS w 2016 roku

1. Wielkopolskie – 1314 pkt. 
2.  Lubelskie – 865 pkt.
3. Kujawsko-pomorskie – 700 pkt.
4.  Zachodniopomorskie – 612 pkt.
5. Pomorskie – 569 pkt.
6.  Łódzkie – 557 pkt.
7. Mazowieckie – 512 pkt.
8. Lubuskie – 398 pkt.
9. Warmińsko-mazurskie – 370 pkt.

10. Podlaskie – 353 pkt.
11. Małopolskie – 290 pkt.
12. Dolnośląskie – 275 pkt.
13. Opolskie – 143 pkt.
14. Śląskie – 108 pkt.
15. Świętokrzyskie – 101 pkt. 
16. Podkarpackie – 43 pkt.

Krajowe Zrzeszenie L ZS

W dniach 9 – 10 grudnia 2016 roku spotkamy się w Uniejowie (woj. łódzkie), by podsumować osiągnięcia sportowe naszych klubów 
i wojewódzkich Zrzeszeń, poinformujemy o realizacji zadań powierzonych Krajowemu Zrzeszeniu LZS przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Ten rok był dla Krajowego Zrzeszenia LZS wyjątkowy – obchodziliśmy 70lecie naszej działalności i odbył się XVIII 
Krajowy Zjazd Delegatów, ale borykaliśmy się również z bardzo niskim budżetem, dlatego pewnie nie zamkniemy go tradycyjną 
formułką „oby ten następny rok nie był gorszy od tego mijającego”. Tak więc będzie „łyżka miodu i łyżka dziegciu”.

P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 1 6
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Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu 
młodzieżowego analizujemy od 1998 roku. 
Służy ono do porównania wyników i obra-
zuje jak zmieniła się sytuacja na przestrzeni 
lat, w których Zrzeszenie realizuje przyjęty 
w 1997 roku program rozwoju sportu w 
środowisku wiejskim. Analizując te wyniki, 
można jednoznacznie stwierdzić, że dofi-
nansowanie przez MSiT zadań związanych 
z rozwojem i upowszechnianiem sportu 
młodzieżowego ma ogromny wpływ na jego 
rozwój, na popularyzację nowych dyscy-
plin w środowisku działania LZS. Pokazuje 
także, że przyjęty i konsekwentnie reali-
zowany przez Zrzeszenie LZS system roz-
woju i upowszechniania sportu w ramach 
realizowanych programów OSSM, WLKS, 
mistrzostw i centralnych zgrupowań, wspie-
ranych środkami Ministerstwa Sportu i 
Turystyki przynosi efekty i przekłada się 
na pracę klubów, umożliwiając tysiącom 
młodzieży z LZS udział w systemie współ-
zawodnictwa prowadzonego przez MSiT. 
Szczególnie jest to widoczne w dyscyplinach 

tradycyjnych i popularnych w środowisku 
wiejskim – stanowią one bardzo wysoką 
wartość w całym polskim sporcie, co poka-
zuje ich procentowy udział w nich. 

Przypomnijmy, że 1998 roku w systemie 
sklasyfikowano 364 nasze kluby, w 2015 – 
712 klubów, punktów w 1998 r. zdobyliśmy 
13 592 pkt., w 2015 r. – 33 789 pkt. Jak widać 
liczba klubów wzrosła o 100%, a punktów 
o 250%. 

Na przestrzeni minionych lat rozszerzy-
ła się liczba dyscyplin objętych współza-
wodnictwem krajowym, Zrzeszenie rów-
nież poszerzyło liczbę dyscyplin, w których 
szkolona jest młodzież. Oznacza to, że śro-
dowisko LZS otwarte jest na nowe sporty, a 
młodzież jest chętna do ich uprawiania.

Warto w tym miejscu przytoczyć dane 
z podsumowania z 1997 roku. Wtedy w 
systemie naliczano punkty w 51 sportach, 
Zrzeszenie punktowało zaledwie w 23. W 
tym roku punkty zdobywaliśmy w 57 spor-
tach, na 72 uwzględnione we współzawod-
nictwie. Nasze kluby nie zdobyły punktów 

m.in.: w golfie, wioślarstwie, snowbordzie, 
karate fudokan czy łyżwiarstwie figurowym.

Dorobek 2016 roku to: 33 935,64 pkt. 
zdobytych przez 753 kluby w 57 sportach. 
I od trzech lat trzymamy ten sam poziom. 

Wkład Zrzeszenia w dorobek punktowy 
sportu młodzieżowego w 57 dyscyplinach 
wynosi nieco ponad 22% i jest podobny jak 
w poprzednich latach – zawodnicy z klubów 
LZS zdobywają prawie co czwarty punkt.

W 7 dyscyplinach – kolarstwo, podno-
szenie ciężarów, łucznictwo, zapasy kobiet 
i zapasy styl wolny, sumo i sporty wrot-
karskie – kluby LZS zdobyły ponad 60% 
punktów. Wkład procentowy klubów LZS 
w dorobek dyscyplin zwanych wiodącymi 
w Zrzeszeniu w roku bieżącym wyniósł: 
w zapasach K – 78,64%, w kolarstwie – 
75,75%, w zapasach st. wol. M – 67,62 %, 
w podnoszeniu ciężarów – 69,60%, w łucz-
nictwie – 64,42%. Swój wkład procentowy 
na poziomie poprzedniego roku utrzymała 
lekkoatletyka – 39,29, obniżył się wkład 
procentowy zapasów w stylu klasycznym o 

braku środków na działalność zrealizowano 
tylko 5 imprez centralnych.

Jak wiadomo ten rok był dla Zrzeszenia 
wyjątkowy – skończyliśmy 70 lat. W całym 
kraju, w naszych klubach, UKS, ULKS 
i ogniwach LZS, uroczyście obchodzono 
ten jubileusz. Chwalono się osiągnięcia-
mi, nagradzano działaczy, wolontariuszy i 
sportowców. Medale 70-lecia LZS, różnego 
rodzaju odznaki otrzymało setki osób, bo 
„Zielone Bractwo” to wielka, wielopokole-
niowa rodzina. Uhonorowano także wielu 
działaczy samorządowych – sołtysów, wój-
tów, burmistrzów, marszałków, a więc osoby, 
które na co dzień wspierają działalność 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

Podsumowania obchodów tego jubile-
uszu dokonamy na spotkaniu w Uniejowie. 
Ale warto chociażby skrótowo przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia z nim związane.

Zaczęliśmy nasz jubileusz na sportowo, 
postanowiliśmy bowiem pobiegać, czyli zor-
ganizować Jubileuszowe Olimpijskie Biegi 
Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de 
Janeiro (Chełmno)”. Jubileuszowe sztafety 

biegały na 23 różnych imprezach sporto-
wych w 14 województwach, od 15 marca do 
17 czerwca 2016 roku. Wzięło w nich udział 
ponad 480 osób.

Kolejne nasze ważne imprezy jubile-
uszowe objął swoim honorowym patrona-
tem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda – były to XVIII Krajowy 
Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS i towa-
rzysząca mu wystawa 70-lecia działalno-
ści Ludowych Zespołów Sportowych pod 
nazwą „Nasze dziedzictwo. Jesteśmy dumni 
z naszej historii” oraz XIX Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS.

Zjazd odbył się 21 maja w siedzi-
bie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Przewodniczącym Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS ponownie został 
wybrany Władysław KosiniakKamysz. 
Wybrano także Radę Główną, w której 
znalazło się 16 osób. Na swoim pierw-
szym posiedzeniu RG wybrała Prezydium. 
Wiceprzewodniczącymi Zrzeszenia zostali: 
Marek Mazur (woj. łódzkie), Jan Zalewski 
(woj. podlaskie) i Józef Poterucha (woj. 

lubelskie), sekretarzem wybrano Krzysztofa 
Piaska (woj. wielkopolskie), skarbnikiem 
Jaceka Kucybałę (woj. małopolskie), funk-
cję członka pełni Andrzej Cywiński (woj. 
dolnośląskie). Zjazd przyjął program dzia-
łania na kolejną kadencję (2016-2019) i 
zatwierdził zmiany w statucie Krajowego 
Zrzeszenia. Uroczystego otwarcia wysta-
wy w Galerii Południowej Muzeum 
Sportu i Turystyki dokonali: Władysław 
Kosiniak-Kamysz i dyrektor Muzeum 
Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński. 
Wystawę można było oglądać do 9 czerwca. 
Powędrowała ona także na nasze Igrzyska 
do Tarnowa Podgórnego, gdzie oprócz fan-
tastycznych zmagań sportowych, w których 
udział wzięło ok. 800 zawodników wręczo-
no kilkunastu osobom odznaczenia pań-
stwowe i medale 70-lecia. Podpisano także 
porozumienie o współpracy pomiędzy LZS, 
ZMW i OSP.

Krajowe Zrzeszenie LZS
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Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu 
młodzieżowego w 2016 roku 

Od sprawnej identyfikacji sportowych talentów, od objęcia odpowiednio wcześnie opieką szkoleniową najbardziej uzdolnionej młodzieży zależą przyszłe sukcesy 
reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.
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Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. KS Agros Zamoś. 
3. RLTL ZTE Radom

Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. UKS Talent Wrocław
3. KS Społem Łódź

Narciarstwo klasyczne
1. MULKS Grupa Oscar Tomaszów 
Lubelski 
2. NKS Trójwieś Bieskidzka 
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów
1. KS Agros Zamość 
2. CLKS Mazovia Ciechanów
3. UKS Talent Wrocław

Sumo
1. LKS Spartakus Pyrzyce
2. ZTS Sokół Lublin
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. KS Sobieski Poznań 
3. KS Agros Zamość

Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin 
2. AKS Białogard 
3. LMKS Krasnystaw

Zapasy styl klasyczny M
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. KS Sobieski Poznań
3. AKS Piotrków Trybunalski

Badminton
UKS Hubal Białystok

Biathlon
UKN Melafir Czarny Bór

Boks
KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M
LKS Gąsawa

Jeździectwo
SKJ Sopot

Kajak polo
UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne
UMKS Zryw Wolsztyn

Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica

Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M
KSS Karpaty MOSiR Krosno

Piłka siatkowa M
SKS Tęcza Krosno Odrzańskie

Piłka ręczna K
UKS Olszynka Dzikowiec

Sporty saneczkowe
UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie
TUKS Roztocze Tomaszów 
Lubelski

Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF
KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie
ULKSW Pomorze Świnoujście

Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów

Tenis stołowy
GLKS Nadarzyn

prawie 9% i wyniósł – 46,19 %, tenisa stoło-
wego o 5,4% – i wyniósł 37,59%, narciarstwa 
klasycznego o 9,07% i wyniósł – 46,07%. 
Pod tym względem do pierwszej dziesiątki 
awansowało sumo – 63,23% i sporty wrot-
karskie – 64,68%.

Ilościowy udział klubów w liczbie punk-
tujących ogółem w wymienionych wyżej 
sportach jest również wysoki i wynosi od 
ponad 40% do ponad 68%. 

W klasyfikacji Zrzeszenia w systemie 
sportu młodzieżowego zwyciężyło woje
wództwo wielkopolskie, w którym 88 klu-
bów w 36 dyscyplinach zdobyło 4565,53 
pkt., co stanowi nieco ponad 27% punktów 
wniesionych w dorobek całego wojewódz-
twa, drugie miejsce zajęło województwo 
lubelskie, w którym 54 kluby w 28 dyscypli-
nach zdobyły 4169,61 pkt., co stanowi nieco 
ponad 58% pkt. wniesionych w dorobek 
województwa, trzecie miejsce wojewódz
two dolnośląskie, w którym 82 kluby w 34 
dyscyplinach sportu zdobyły 3034,03 pkt., 
co stanowi 21% wkładu w dorobek woje-

wództwa. W porównaniu z rokiem 2015, 
na trzech pierwszych miejscach nie zaszły 
zmiany. Natomiast w klasyfikacji generalnej 
województw w systemie sportu młodzieżo-
wego za 2016 rok pierwsze miejsce zajęło 
woj. mazowieckie, drugie wielkopolskie, a 
trzecie śląskie – tak też było w 2015 roku.

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w roku 2016 
punktowali dla 280 powiatów na sklasyfi-
kowanych ogółem 363 – co daje 77% oraz 
dla 504 gmin na ogółem sklasyfikowanych 
900, co stanowi 56%. W 12 województwach 
w ponad 50% gmin punktowały kluby LZS.

Na liście 200 najlepszych klubów w 
Polsce znalazło się w 2016 r. 48 klubów 
LZS, zaś w pierwszej setce – 23 kluby. 
Najwyżej plasują się: KS Agros Zamość – 8 
miejsce, ALKS Stal Grudziądz – 16 miejsce, 
KS Podlasie Białystok – 17, WLKS Nowe 
Iganie – 22, KS Sobieski Poznań – 40, do 
pierwszej „50” weszły jeszcze: KS Społem 
Łódź – 41 miejsce, KK Ziemia Darłowska 
Darłowo – 47 i GKS Cartusia Kartuzy – 49 
miejsce.

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS w sporcie 
młodzieżowym w 2016 roku

1. Wielkopolskie – 4565,53 pkt.
2. Lubelskie – 4169,61 pkt.
3. Dolnośląskie – 3034,03 pkt.
4. Zachodniopomorskie – 2657,34 pkt.
5. Kujawsko-Pomorskie – 2567,22 pkt.
6. Mazowieckie – 2520,64 pkt.
7. Podlaskie – 2142,92 pkt.
8. Śląskie – 2134,43 pkt.
9. Łódzkie – 1885,19 pkt.

10. Lubuskie – 1499,89 pkt.
11. Warmińsko-Mazurskie – 1489,39 pkt.
12. Pomorskie – 1264,98 pkt.
13. Małopolskie – 1224,21 pkt.
14. Świętokrzyskie – 988,88 pkt.
15. Opolskie – 936,09 pkt.
16. Podkarpackie – 854,79 pkt.

wyróżnione kluby Zrzeszenia LZS w 2016 roku
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Przepis na wygranie tego konkursu jest 
prosty – trzeba mieć dobry pomysł, per-
fekcyjnie go zrealizować i dobrze „sprze-
dać”, czyli opisać. I te cechy miał projekt 
zgłoszony przez Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Wojbórz” Wojbórz. Ich Festyn 
Rodzinny pod nazwą „Spotkanie z olimpij-
czykami” przyciągnął 5 czerwca 2016 roku 
na teren Zespołu Szkół w Wojborzu tłumy 
– w sumie ponad 500 osób brało udział w 
licznych konkurencjach sportowych i re-
kreacyjnych świetnie się przy tym bawiąc. 
Głównymi bohaterami festynu byli znako-
mici polscy olimpijczycy. Na zaproszenie 
organizatorów odpowiedzieli: kolarze Jan 
Brzeźny i Jan Jankiewicz, koszykarze Mie
czysław Łopatka i Kazimierz Frelkiewicz, 

wioślarze Aleksandra KaczyńskaBłoch i 
Kazimierz Naskręcki oraz lekkoatleta Jan 
Cych. Co ważne, prawie wszyscy przyjechali 
ze swoimi rodzinami i aktywnie uczestni-
czyli w festynie. 

Gośćmi imprezy byli też samorządowcy – 
starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń, 
wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa, 
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur, 
radny powiatowy Ryszard Niebieszczański.

Imprezę rozpoczął przemarsz olimpijczy-
ków z dziećmi i młodzieżą, następnie odbył 
się turniej rodzinny (tor przeszkód), turniej 
piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych, 
który poprzedził mecz pokazowy w siatko-
nogę w wykonaniu uczniów Gimnazjum w 

Wojborzu i Gimnazjum Edukator z Polanicy 
Zdroju, konkurs plastyczny dla olimpijczy-
ków, festiwal skoku wzwyż, konkurs strze-
lania z broni pneumatycznej, a wieczorem 
koncert Krystiana Gęsikowskiego i zespołu 
Soulfire, pokaz sztucznych ogni oraz zabawa 
taneczna.

Imprezami towarzyszącymi zmaganiom 
sportowym były: pokazy paralotni, motocy-
kli turystycznych i policyjnych oraz ścigaczy, 
występ zespołu Lajkonik, a także energetycz-
na zumba i konkurs latawców dla dzieci. W 
punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej 
pokazywano jak można komuś uratować ży-
cie, mierzono bezpłatnie poziom ciśnienia i 
cukru.

Działała kawiarenka szkolna, dzieci wy-
żywały się na dmuchańcach, korzystały z 
przejażdżki konnej i uczestniczyły w wyści-
gu gokartów.

Swoje stoisko miała Straż Graniczna, Au-

1. ULKS „Wojbórz”, Wojbórz, woj. dolnośląskie
2.  LKS „Kłos” Olkusz, woj. małopolskie
3.  LKS Burzyn, woj. małopolskie
4.  LZS Doruchów, woj. wielkopolskie
5. LKS „Lotos Jabłonna”, woj. mazowieckie 
6.   LUKS „Athletic” Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie

7.  MLUKS „Gwiazda” Szczuczyn, woj. podlaskie
8.  UKS „Victoria” Tarłów, woj. świętokrzyskie
9.  LUKS „Bałtyk” Dziwnów,  

woj. zachodniopomorskie
10.   Rada MiejskoGminna LZS Biskupiec,  

woj. warmińskomazurskie

Fi n a ł  ko n k u r su  „ Pro m owa n i e  a k t y wn ośc i  f i z yc z n e j  i  sp o r tu  d l a  ws z ys t k ic h  p o p r z e z 
w yró ż n i e n i e  n a j l e p s z yc h  p ro j e k tów  re a l i z owa nyc h  w  ś ro d owi sk u  wi e j sk i m ” 

Pozostali finaliści: UKS „Gimnazjum” Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, LKS „Pogoń” Ziemięcice, woj. śląskie, Stowarzyszenie 
„U źródeł Ciemięgi” Miłocin, woj. lubelskie, UKS „Olimpik” Lubichowo, woj. pomorskie, UKS „Orlik” przy PSP w Bukowiu,  
woj. opolskie, ULKS „Młodzik” Gmina Oława, woj. dolnośląskie, UKS „Azymut” Siedliska, woj. lubelskie.

W 2016 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 50 projektów, w których zapla
nowali udział ponad 20 tysięcy osób. Do 
finału dotarło 17 projektów. W konkursie, 
podobnie jak w latach ubiegłych, mogły 
uczestniczyć kluby sportowe, stowarzysze-
nia sportowe i związki stowarzyszeń spor-
towych do szczebla gminnego. Nie mogli 
– laureaci trzech ostatnich edycji konkursu. 
Ze względu na mniejsze środki przyznane 
Krajowemu Zrzeszeniu LZS na to zadanie 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 

regulaminie wprowadzono istotne zmiany. 
Komisje wojewódzkie mogły do Komisji 
Krajowej przesłać nie więcej niż 2 projekty 
z jednego województwa. Nagrody w posta-
ci środków finansowych na zakup sprzętu 
sportowego oraz gadżety promujące zada-
nie otrzyma tylko 10 najlepszych projektów. 
Wszystkie nagrody ufundowało Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

26 października 2016 r. Krajowa Komisja 
Konkursowa, po zapoznaniu się z nadesła-
nymi materiałami, wybrała najlepszą „10”. 

W skład komisji wchodzili: Marek Mazur 
i Jan Zalewski, wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Krzysztof Piasek, sekretarz RG 
KZ LZS, Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ 
LZS, Marek Cisek, przewodniczący GKR 
KZ LZS, Magdalena Skrzeczyńska, przed-
stawicielka Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, Andrzej Cywiński, członek Prezydium 
RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka, redaktor 
„Wiadomości Sportowych”.

Gratulujemy wszystkim finalistom.

	 Uczniowski	Ludowy	Klub	Sportowy	„Wojbórz”	Wojbórz	

 Festyn Rodzinny „Spotkanie z Olimpijczykami”

10 Najlepszych projektów
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	 Ludowy	Klub	Sportowy	„Kłos”	Olkusz		

 Bieg Herosa – Pustynia Błędowska

tomobilklub Ziemi Kłodzkiej zaprezentował 
rajdowy samochód. Towarzystwo Spinacz-
kowe „Skrzypek na dachu” zorganizowało 
dla wszystkich chętnych „Slackline – cho-
dzenie po linie”. Można było sprawdzić 
swoje poczucie równowagi i pokonać lęk 
podczas spadania z wysokości. Straż pożar-
na udostępnia zwyżkę pożarową, z której 
wiele osób oglądało najbliższą okolicę z lotu 
ptaka. Za przysłowiową „złotówkę” można 
było skosztować wspaniałych wypieków ro-
dziców dzieci z miejscowej szkoły – dochód 
przeznaczono na potrzeby szkoły i ULKS 
Wojbórz. Dodatkowo Rada Sołecka wsi 
Podtynie zakupiła na festyn nową trampoli-
nę dla najmłodszych dzieci, którą następnie 
przekazała na rzecz szkoły.

Jedną z atrakcji była loteria – 42 sponso-
rów przekazało na nią 153 fanty w postaci 
różnego rodzaju biletów wstępu, karnetów 
i voucherów, np. pobyt w hotelu spa, wstęp 

do Mini Eurolandu, wejściówki na basen, 
voucher na naprawę samochodu, talon na 
pizzę. Dochód z loterii posłużył do sfinanso-
wania pokazu sztucznych ogni, który odbył 
się w tej miejscowości po raz pierwszy.

Zadbano też o promocję – przygotowano 
pakiet informacyjny i wysłano do redakcji: 
Fakty TVP, Telewizja Kłodzka, Telewizja Su-
decka, Gazeta Prowincjonalna, Euroregion 
Glacensis, Gazeta Wrocławska. Tzw. gotow-
ce zostały „ciepło” przyjęte przez wszystkie 
media i opublikowane 

ULKS Wojbórz to klub uczniowski i to 
rodzice, a także starsi bracia i siostry człon-
ków klubu byli organizatorami tego przed-
sięwzięcia, wszyscy pracowali w ramach 
wolontariatu, podobnie jak pomagający im 
nauczyciele. Dowodził prezes klubu Bogdan 
Ogrodowczyk, który później zadbał o to, by 
wszyscy sponsorzy otrzymali specjalne po-
dziękowania

Współorganizatorami festynu byli: Wójt 
Gminy Kłodzko, Gminna i Powiatowa Rada 
Zrzeszenia LZS, Starostwo Powiatowe w 
Kłodzku, Zespół Szkół w Wojborzu i Rada 
Rodziców. 

Pomysł na Bieg Herosa, czyli 10 kilome-
trów pustynnej przygody, jak pisze główny 
organizator Łukasz Mentlewicz: zrodził się 
z lokalnego patriotyzmu i braku promocji 
unikalnego terenu, jakim jest Pustynia Błę-
dowska. To największy w Polsce obszar lot-
nych piasków leżący na pograniczu Wyżyny 
Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. W czasie wojny 
była wykorzystywana jako poligon dla Afri-
ka Korps. Przez wiele lat nie było jej na ma-
pie, a wstęp był zabroniony. 

Ten bieg, gdzie uczestnicy nie mają chwili 
odpoczynku od palącego słońca i rozgrza-
nego piasku, to bieg dla wytrzymałych, od-
ważnych, wyzwanie do sprawdzenia się w 
ekstremalnych warunkach. Celem imprezy 
była też promocja biegania i próba zaanga-
żowania lokalnych środowisk w organizację 
imprezy o charakterze ponadregionalnym. 

Bieg Herosa patronatem objął prezes 
Agencji Mienia Wojskowego, a wszystko 
działo się 30 lipca 2016 roku. 

Przygotowano trzy trasy: „Miraże” – bieg 
po pustyni, startowało 211 osób, „Lisy pu-
styni” – bieg z wojskowymi przeszkoda-
mi (trasa najtrudniejsza) – startowało 178 
„herosów” oraz „Nordic” – marsz z kijkami 
przez pustynię, na tę najłatwiejszą ponoć 
formę aktywności zdecydowało się 80 osób.

Na ostatnich metrach przed metą OSP 
ufundowała biegaczom ochłodę w postaci 
kurtyny wodnej oraz basen z wodą tuż za 
metą. Na regenerację każdy uczestnik otrzy-
mał 1,5 l zimnej wody i... sałatkę grecką.

W imprezie udział wzięli byli zawodnicy 
i wychowankowie klubu, mistrzowie Pol-
ski, reprezentanci kraju na mistrzostwach 
świata i Europy w biegach przełajowych, 
maratonach i biegach długodystansowych 
– Grażyna Kowina, Czesław Mentlewicz, 
Janina Malska, Bartłomiej Chłosta, Artur 
Januszek, a także przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu olkuskiego, urzędu 
gminy w Kluczach i Olkuszu niekoniecz-
nie biegający po rozżarzonym piasku. Bie-
gowi Herosa towarzyszył bowiem festyn, 
a jego atrakcjami były: dla dzieci – wesołe 
miasteczko, tyrolka, dmuchańce, baseny z 
wodą, ścianka wspinaczkowa, dla dorosłych 
– przejażdżka konna po pustyni i ścianka 
wspinaczkowa. W sumie do późnych godzin 
wieczornych aktywnie spędzało czas prawie 
1300 osób, w tym ponad 240 dzieci.

Pomysłodawcy Biegu Herosa zebrali od 
uczestników tuż po biegu, a także później na 
portalach społecznościowych wiele pochwał 
za organizację i przebieg imprezy. Postano-
wiono, że będzie ona kontynuowana w ko-
lejnych latach. 

Ten ekstremalny pomysł zrealizowali 
głównie młodzi działacze „Kłosa” – Łu
kasz Mentlewicz, Karol Pacia, Przemysław 
Kocjan i Szymon Mentlewicz oraz wielu 
klubowych wolontariuszy. Pomagali przy 
oragnizacji: OSP Podlipie, MOSiR Olkusz, 
Browar Pustynny, Wyższa Szkoła Instruk-
torsko-Trenerska i piekarnia Klich&Klich. 
Wsparcia finansowego udzieliły urzędy gmi-
ny w Kluczach i Olkuszu oraz kilku sponso-
rów prywatnych. Drugiego takiego biegu w 
kraju nie ma, bo pustynię mamy jedną.
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Organizując 11 czerwca 2016 roku Mini 
Igrzyska Sportowe dla dzieci i dorosłych po-
mysłodawcy imprezy, ja sami piszą: chcieli 
pokazać, że można przygotować inną impre-
zę masową, niż turnieje piłkarskie, które do 
tej pory dominowały w programie sporto-
wym gminy. Jako motyw przewodni swoich 
igrzysk wybrali biegi. Połączyli je z licznymi 
konkurencjami sprawnościowymi i festy-
nem integracyjnym z okazji Dnia Dziecka. 

Impreza odbyła się na stadionie LKS Bu-
rzyn, zielonych terenach przylegających do 
niego oraz w Domu Kultury w Burzynie.

Biegi dzieci i młodzieży podzielono na 12 
kategorii, a bieg główny na 11 kategorii wie-
kowych. W tym pierwszym uczestniczyło 
195 osób, w drugim 220. Na Bieg Burzyń-

ski przyjechali biegacze z całej Małopolski, a 
także z woj. podkarpackiego i śląskiego oraz 
z Warszawy czy Wrocławia. Najmłodszy bie-
gacz miał 4 lata, a najstarszy 73.

Najlepsze „trójki” każdego biegu otrzymy-
wały specjalne statuetki, nagrody rzeczowe 
oraz vouchery na zakupy do sklepów Regat-
ta. Pozostali uczestnicy mogli liczyć na na-
grody rzeczowe podczas losowania, w tym 
bony na start w Festiwalu Biegowym VIP w 
Krynicy Zdroju. Każdy uczestnik otrzymał 
wykonany z drewna pamiątkowy medal, za-
projektowany w ramach wolontariatu przez 
Jarosława Makowca. 

Organizatorzy założyli także, że same 
biegi to za mało, by przyciągnąć na stadion 
mieszkańców gminy. Dlatego też postanowi-
li uatrakcyjnić program – stworzyli strefę za-
baw, gdzie były: plenerowe szachy, dmucha-
na ścianka wspinaczkowa, piłkarzyki, sumo 
dla dzieci i szereg konkursów. W konkuren-
cjach sprawnościowych uczestniczyło po-
nad 100 osób. Po biegowej „uczcie” odbyła 
się zabawa taneczna dla dzieci, a później dla 
dorosłych. Imprezie towarzyszyły występy 
artystyczne oraz pokaz walk judo przygoto-
wany przez uczniów miejscowej szkoły. W 
sumie festyn zgromadził ok. 600 osób.

Wsparcia finansowego udzieliły: Urząd 
Gminy w Tuchowie, Małopolski Urząd Mar-
szałkowski, Dom Kultury oraz liczni spon-
sorzy. Współorganizatorami byli: Zespół 
Szkół w Burzynie im. prof. Jana Sajdaka, 
Dom Kultury w Tuchowie, Stowarzyszenie 
KEPA Sport z Tarnowa, OSP w Burzynie, 
Rada Sołecka w Burzynie, Rada Rodziców 
przy w/w szkole.

Rzadko się zdarza, by organizatorzy im-
prez odbywających się w środowisku wiej-
skim powierzali promocję profesjonalnej 
firmie. Tak uczynił LKS Burzyn. Promocja 
tego projektu odbywała się przy wsparciu 
Agencji Reklamowej Creatyvni. Powstała 
specjalna strona internetowa biegu oraz pro-
fil na Facebooku, imprezę promowano też 
na YouTube. Była również reklama tradycyj-
na – ulotki, banery, plakaty. Czas promocji – 
przed i po imprezie – od 1 marca do 1 lipca. 

Patronat medialny sprawowało Radio 
ESKA.

LZS w Doruchowie już od kilku lat orga-
nizuje imprezy sportowe dla osób niepeł-
nosprawnych, współpracując przy ich reali-
zacji z Warsztatem Terapii Zajęciowej w 
Doruchowie, który obchodzi w tym roku 
25-lecie istnienia. 

Spartakiada odbyła się 8 czerwca na 
stadionie im. Janusza Kusocińskiego w 
Ostrzeszowie. Gośćmi specjalnymi byli 
Łukasz Drogi, złoty medalista MŚ w la osób 
niepełnosprawnych i Wojciecha Mamys – 

również lekkoatleta oraz zasłużony działacz 
LZS i wolontariusz.

Przy organizacji imprezy, w której 
udział wzięło prawie 300 osób współpra-
cowali m.in.: Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Ostrzeszowie, WZT w Doruchowie, 
Zakłady Aktywności Zawodowej z powia-
tu, Domy Pomocy Społecznej z powiatu, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Ostrzeszowie i Gmina Doruchów. 
Przedsięwzięcie wsparli finansowo: PFRON 
oraz wszystkie gminy powiatu ostrzeszow-
skiego, starostwo i sponsorzy prywatni.

W zasadzie wszystkie prace przygoto-
wawcze i realizacyjne wykonali wolontariu-
sze, w tym – 25 uczniów z Zespołu Szkół 
Nr 2 w Ostrzeszowie i 16 harcerzy Szczepu 
im. Szarych Szeregów z Mikstatu, również 
sędziowie zawodów pracowali społecznie.

Na program spartakiady składały się 
zawody lekkoatletyczne i konkurencje 
rekreacyjne, w których udział mógł wziąć 

każdy chętny. Szczególne emocje wzbudziło 
przeciąganie liny w wykonaniu opiekunów i 
kierowników instytucji biorących udział w 
zawodach. Odbył się także mecz piłki nożnej 
pomiędzy WZT w Doruchowie i harcerzami 
z Mikstatu. Urozmaiceniem zawodów były 
występy cheerleaderek oraz malowanie twa-
rzy wykonywane przez Annę Radzikowską, 
głuchoniemą animatorkę. Uczestnicy z 
podziwem oglądali pokaz sprawności OSP.

Otwarcia spartakiady, a później dekora-
cji zwycięzców dokonali m.in.: starostowie 
Lech Janicki i Adam Mickiewicz, burmistrz 
Ostrzeszowa Mariusz Witek, dyrektor 
PCPR Bożena Powązka, wójt Doruchowa 
Józef Wilkosz oraz Sławomir Kuchta, pre-
zes LZS Doruchów.

Fi n a ł  ko n k u r su  „ Pro m owa n i e  a k t y wn ośc i  f i z yc z n e j  i  sp o r tu  d l a  ws z ys t k ic h  p o p r z e z 
w yró ż n i e n i e  n a j l e p s z yc h  p ro j e k tów  re a l i z owa nyc h  w  ś ro d owi sk u  wi e j sk i m ” 

	 Ludowy	Klub	Sportowy	Burzyn		

 Mini Igrzyska Sportowe – Burzyn 2016

	 Ludowy	Zespół	Sportowy	Doruchów	

  VII Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych 50+ 
Ostrzeszów 2016
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Największym koszmarem organizatorów 
sportowo-rekreacyjnych imprez w plenerze 
jest niesprzyjająca aura, a to jak sobie z tym 
problemem poradzą świadczy o dużym pro-
fesjonalizmie, bo zawsze należy mieć tzw. 
plan awaryjny. Organizatorzy jej imprezy 
poradzili sobie znakomicie i błyskawicznie 
– przy pierwszych opadach deszczu – prze-
nieśli część konkurencji do sali sportowej. 

Festyn sportowo-rekreacyjny rozpoczął 
się na „Orliku”. Jego gośćmi specjalnymi 
byli: Piotr Stępień, wicemistrz olimpijski w 
zapasach z Barcelony, Arkadiusz Kułynycz 
i Edgar Melkumov – aktualni mistrzowie 
Polski w zapasach klasycznych oraz meda-
liści i uczestnicy MŚ i ME z klubu AKS 
Piotrków Trybunalski.

Najpierw „do boju” ruszyły przedszkolaki 
– dzieci zmierzyły się w przeciąganiu liny, 
biegu przez płotki z woreczkiem na głowie, 
biegu sztafetowym z piłką oraz w parach 
z szarfą. Wszystkie otrzymały medale i 
nagrody. Startowało 36 dzieci z 3 oddziałów 
przedszkolnych.

Potem był turniej mocowania na macie 
(startowało 45 zawodników), a walki poka-
zowe stoczyli zawodnicy Klubu Athletic 
i AKS Piotrków Tryb., turniej piłki noż-
nej dla drużyn 35+, mecz piłki siatkowej 
samorządowcy kontra nauczyciele (wygrali 
samorządowcy). 

Kolejne atrakcje to aerobik dla dzieci, 
pokaz cross trainingu, zumba. Dla malu-
chów przygotowano plac zabaw.

Ponieważ był to festyn promujący zdrowy 
styl życia odbyło się też spotkanie z dietety-
kiem, konsultacje żywieniowe, spotkanie z 
fizykoterapeutą, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy.

Były też stoiska ze zdrową żywnością. 
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny 
na plakat pt. „Promujmy zdrowy styl życia” 
– startowało 19 dzieci w wieku od 9 do 11 lat 
z SP Wola Krzysztoporska.

Współorganizatorami festynu byli: Sta ro-
stwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalski, 
Gmina Wola Krzysztoporska, Gminne 
Zrze szenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, 
Gminna Ko mi sja Rozwiązywania Problemów 
Al ko ho lowych w Woli Krzysztoporskiej, 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Woli Krzy-
sztoporskie i Tom Fit Center w Piotrkowie 
Trybunalskim.

W festynie uczestniczyło ok. 300 osób, w 
tym w zawodach rekreacyjno-sportowych 
bezpośredni udział wzięło 134 uczestników.

Minęło 25 lat odkąd na terenie gminy 
Jabłonna zaczął działać LKS „Lotos” 
Jabłonna, który założyły dwie kobiety – 
Marzena Suska i śp. Małgorzata Kowalska 
– i to ona rozpoczęła przygotowania do tej 
urodzinowej imprezy, zdążyła przed śmier-
cią przekazać swoją wizję tej uroczystości 
nowemu Zarządowi, na czele którego stoi 
obecnie jej córka Beata. 

Impreza urodzinowa odbyła się w dniach 
18-19 czerwca w Jabłonnie i Chotomowie. 
Honorowy patronat na jubileuszem przyjęli 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Starosta Legionowski i Wójt Gminy Jabłonna, 
a patronat prasowy „Gazeta Powiatowa”. 

Pani Małgorzata Kowalska zajmowała 
się szkoleniem tenisistów stołowych, przez 
wiele lat nie mieli oni sobie równych w 
powiecie legionowskim. Dlatego tej dyscy-

pliny nie mogło na 25-lecie zbraknąć. W 
szkole podstawowej w Jabłonnie w turnieju 
tenisowym wystartowało 24 zawodników.

Choć Lotos nie posiada sekcji piłki noż-
nej postanowiono zorganizować turniej w 
tej najpopularniejszej dyscyplinie w kraju, 
zapraszając do niego inne kluby z okoli-
cy. W turnieju grały 4 drużyny – rocznik 
2008/2009. Atrakcją końcową były rzuty 
karne wykonywane przez mamy zawod-
ników i konkurs żonglerki w wykonaniu 
ojców (nagrodą za I miejsce była oryginalna 
piłka EURO 2016). Z kolei młodzi piłkarze 
zaprezentowali obijanie słupków i poprze-
czek. Co jak wszyscy wiedzą nie jest takie 
proste. Znalazł się jednak jeden szczęściarz 
(na 38 startujących), który aż 3 razy z rzędu 
trafił w poprzeczkę – nazywa się Olgierd 
Narowicki. Rozegrano także turniej szacho-
wy, w którym startowało 15 zawodników.

Turniejom towarzyszył piknik rodzinny, 
na którym dzieci i rodzice mogli coś zjeść i 
pobawić się, a za liczne konkursy otrzymać 
cenne nagrody, których przygotowano ok. 
100. 

Na drugim pikniku w Chotomowie 
instruktorki uczyły dzieci nowych zabaw,  a 
seniorów jak chodzić z kijkami. Bieg i marsz 
poświęcony pamięci Małgorzaty Kowalskiej 

zgromadził wielu jej przyjaciół, gdyż była 
ona niezwykle popularna w lokalnym śro-
dowisku. Trasa biegu wynosiła 4.8 km, a 
marszu 2,4 km. Meta obu imprez znajdo-
wała się na cmentarzu parafialnym, przy 
grobie Małgosi. W biegu startowało 16 osób, 
w marszu 45. 

Na zakończenie w restauracji Samba 
odbyła uroczystość urodzinowa, w któ-
rej udział wzięli zaproszeni goście, a także 
adepci wiodącej sekcji taekwondo wraz z 
rodzicami i trenerami – łącznie 120 osób. 

Klub ogłosił także konkurs plastyczny 
na „Najpiękniejszą kartkę urodzinową” – 
nadesłano 22 prace, w tym 17 z klasy III d 
ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej. 
W nagrodę klasa pojechała na darmową 
wycieczkę do Multikina w Warszawie.

Wystawę strojów i trofeów „Lotosu” 
odwiedziło przez 2 dni ponad 300 osób.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Powiat Legionowski, Urząd Gminy Jabłonna, 
GCKiS Jabłonna i Chotomów, Fundacja Tu i 
Teraz, Grupa biegowa CHYMO.

	 Ludowy	Klub	Sportowy	„Lotos”	Jabłonna	

 25-lecie LKS Lotos Jabłonna – rodzinnie, rekreacyjnie i na sportowo

	 Ludowy	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Athletic”	Wola	Krzysztoporska		

 „Od przedszkola do seniora – Obierz kurs na Orlika”

5

6



g r u d z i e ń  2 0 1 610

Piknik odbył się 10 lipca na boisku „Orlik” 
w Szczuczynie oraz przyległym boisku przy 
Hali Sportowej. Klub poprosił o współpracę 
instytucję, przy której funkcjonuje, czyli 
Urząd Miejski w Szczuczynie. Zarówno bur-
mistrz, jak i pracownicy urzędu mocno 
zaangażowali się w organizację tej impre-
zy – byli współorganizatorem i głównym 
sponsorem. 

Do udziału w rywalizacji o miano naj-
lepszego sołectwa w gminie zgłosiło się 12 
drużyn. Przygotowano dla nich 9 zadań – 
konkurencja Pudziana (pchanie samochodu 
dostawczego), przeciąganie liny, pchnię-
cie kulą, czteroosobowy bieg na narcie, 
specjalny tor przeszkód, skoki w worku, 
wbijanie gwoździa, picie mleka na czas, 

pokonanie określonego dystansu na rowe-
rze z pasażerem z tyłu. Drużyny walczyły o 
nagrodę pieniężną dla swoje wsi. Wygrała 
wieś Jambrzyki (nagroda 3000 zł + namiot). 
Nagrodę dla najgrubszego sołtysa – szelki – 
ufundował członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego.

W pikniku uczestniczyła znana olimpij-
ka Krystyna DanilczykZabawska, która 
sędziowała pchnięcie kulą – przed tą kon-
kurencją zademonstrowała jak trzeba to 
właściwie robić. Później uczestnicy pikniku 
mogli otrzymać jej autograf, porozmawiać 
i zrobić wspólne zdjęcie. Gościem była też 
Katarzyna Dauksz, medalista ME i MŚ 
kadetek i juniorek w zapasach, wielokrotna 
medalistka MP seniorów.

Nie brakowało innych atrakcji. W prze-
rwie sołeckich zmagań najmłodsze dzieciaki 
pokazały się w kyokushin (rodzaj walki kara-
te), pod czujnym okiem senseia Grzegorza 
Fabryckiego (posiadacz I Dana), nieco 
starsze w walkach zapaśniczych – przy-
gotowali je zawodnicy MLUKS Gwiazda 
Szczuczyn wraz z wieloletnim instruktorem 
Grzegorzem Zbigniewem Zańko. Odbyło 
się też publiczne sporządzanie „Chłopskiej 

Zupy” – gotowali nauczycielka kierun-
ku gastronomicznego w Zespole Szkół w 
Niećkowie Katarzyna Wiszowata, Wojciech 
Nesteruk, pracownik Hotelu „Białowieski” 
w Białowieży oraz zastępca burmistrza 
Krzysztof Zalewski. 

Zaproszeni goście: Stefan Krajewski, czło-
nek Zarządu Województwa Podlaskiego, 
burmistrz Artur Kuczyński, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Tomasz Mioduszewski 
i prezes Banku Spółdzielczego Mirosław 
Rainko popisywali się jazdą na rowerze. 
Ich wyczyny zachęciły innych uczestników 
pikniku.

W pikniku wzięły udział całe rodziny 
(łącznie ok. 600 osób), dzięki postawie-
niu namiotów miały gdzie pobiesiadować i 
porozmawiać w większym gronie. Dla naj-
młodszych zorganizowano plac zabaw, gdzie 
oprócz dmuchanych zjeżdżalni odbywały 
się różne gry i zabawy – opiekowali się nimi 
fachowi animatorzy.

Impreza dobyła się 14 sierpnia na boisku 
KS Tarłów w Wólce Tarłowskiej. Piknik 
sportowo-rekreacyjny połączony był z galą 
zespołów disco polo, bo przecież wiadomo, 
że sport i muzyka do siebie pasują. Gośćmi 
specjalnymi byli przedstawiciele miasta 
Jaszarokszallas na Węgrzech. Podczas pik-
niku odbyła się m.in. uroczystość nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Tarłów 
zastępcy burmistrza tegoż partnerskiego dla 
Tarłowa miasta.

Honorowy patronat nad imprezą sprawo-
wali: Wójt Gminy Tarłów Leszek Walczyk, 
członek Rady Powiatu Opatowskiego Jacek 

Dwojak i proboszcz Mirosław Kosior, a 
patronat medialny – telewizja Ożarów.

Impreza rozpoczęła się od wręczenia 
medali dla zasłużonych strażaków z jedno-
stek OSP. Po uroczystych przemówieniach 
odbyły się pokazy strażackie. Po nich swoje 
talenty zaprezentowały zespoły i kapele 
ludowe z terenu gminy oraz młodzież z 
ZSO w Tarłowie. Był również „Koncercik 
Piosenki Wesołej”.

Miłośnicy sportu i rekreacji mogli wziąć 
udział w zmaganiach sportowych, bądź je 
obserwować. W programie pikniku były 
bowiem: mecz piłki nożnej Radni kon-
tra Strażacy, mecz Akademii Piłkarskiej 
Tarłów kontra KS Kunów, mecz piłki nożnej 
Strażacy – Reszta Gminy, zmagania spor-
towe Koła Gospodyń Wiejskich oraz gry i 
zabawy dla dzieci.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich rywa-
lizowały w rzucie gumowcem, przeciąga-
niu liny, skokach w worku – czyniły to w 
pełnej gali, czyli strojach ludowych. Każdy 
uczestnik pikniku mógł sprawdzić swoje 

umiejętności w rzucie lotką do celu oraz 
w skokach na skakance. Dzieciaki dostały 
ufundowane przez wójta słodkie upominki 
i baloniki z dowolnie wybraną dedykacją, 
mogły też skorzystać z przejażdżki na kucy-
ku. Pomocom wszystkim uczestnikom słu-
żyli wolontariusze, których było 16, w tym 
7 osób ze Szkolnego Klubu Wolontariusza 
(uczniowie gimnazjum).

Gala 5 zespołów disco polo też miała ele-
ment rywalizacji – siła oklasków i aplauzu 
publiczności miały zadecydować o wyborze 
najlepszej „drużyny”. Gromkie brawa otrzy-
mali jednak wszyscy jej uczestnicy.

Współorganizatorami pikniku był Urząd 
Gminy w Tarłowie, Stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń w Tarłowie i KGW z Brzozowej. 

Piknik trwał kilka godzin. Uczestniczyło 
w nim ok. 1000 osób.

Fi n a ł  ko n k u r su  „ Pro m owa n i e  a k t y wn ośc i  f i z yc z n e j  i  sp o r tu  d l a  ws z ys t k ic h  p o p r z e z 
w yró ż n i e n i e  n a j l e p s z yc h  p ro j e k tów  re a l i z owa nyc h  w  ś ro d owi sk u  wi e j sk i m ” 

	 Międzyszkolny	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Gwiazda”	Szczuczyn	

 Piknik Sołecki

7

	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„Victoria”	Tarłów	

  Piknik Sportowo-Rekreacyjny Wielka Frajda „Odnajdź w sobie dziecko”
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Ponad 480 uczestników, w tym ok. 50 
osób niepełnosprawnych, wystartowało w 
XVII Olimpijskiej Majówce, która odbyła się 
30 maja 2016 roku w parku w Dziwnowie. 
Imprezę otworzył Wojciech Matusiak, 
kolarz, olimpijczyk z Meksyku. Dużo cie-

płych słów do młodych biegaczy skierował 
były poseł i znany działacz LZS Stanisław 
Kopeć. Swoją obecnością majówkę zaszczy-
ciła pani Zofia Marzec – mama olimpij-

czyka Jarosława Marca, czterystumetrow-
ca z Dziwnowa, który zginął w wypadku 
samochodowym razem z Władysławem 
Komarem i Tadeuszem Ślusarskim. 

Biegowa majówka składała się: z 4 biegów 
dla przedszkolaków, 12 biegów dla uczniów 
szkół podstawowych, 6 dla gimnazjalistów, 
2 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 2 
biegów dla osób niepełnosprawnych rucho-
wo i intelektualnie (bieg po jezdni na wóz-
kach i bieg po trasie), biegu open oraz 
biegu rodzinnego. Nowością był w tym roku 
Bieg Sztafet Olimpijskich, w którym wystar-
towało 14 zespołów szkolnych – zespół 
składał się z 2 chłopców i 2 dziewczynek. 
Zgromadził on licznych kibiców i uatrak-
cyjnił program.

Podczas majówki odbyła się też akcja 
promocyjna „Czyste płuca”, podczas której 
można było zbadać pojemność płuc i zawar-

tość szkodliwych substancji w wydychanym 
powietrzu.

Wszyscy uczestnicy biegów otrzyma-
li posiłek i napoje, przedszkolaki i osoby 
niepełnosprawne słodkie upominki, każda 
osoba niepełnosprawna pamiątkowy medal, 
a każda startująca rodzina nagrody w posta-
ci sprzętu gospodarstwa domowego. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Klub Olimpijczyka przy GP Pomerania, 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS, 
Gmina Dziwnów, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Rada Rodziców przy GP 
Pomerania i SP w Dziwnowie oraz Zespół 
Szkół Społecznych w Dziwnowie.

Co kryje się pod tajemniczą nazwą 
Biskupiec Jam 7? Zawody w bardzo mło-
dych aktywnościach fizycznych – freerun 
(dopuszczalne też freerunning) i parkour.

Parkour to pokonywanie biegiem prze-
szkód głównie miejskich (np. ławek, murków, 
koszy na śmiecie, stołów w parkach, donic, 
schodów, poręcz itp.), ale też specjalnie usta-
wianych w halach sportowych, które trzeba 
pokonać w jak najszybszy, najbezpieczniej-
szy i najprostszy sposób. Sport ten narodził 
się 20 lat temu na ulicach francuskich miast. 
Freerun zaś to sport ekstremalny, który pole-
ga na wykonywaniu efektownych i trudnych 
tricków w czasie pokonywania przeszkód na 
trasie biegu w mieście lub na hali. Oba te 
sporty mają na świecie wielu zwolenników i 
olimpijskie ambicje!

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w 
Biskupcu promuje i stara się rozwijać sporty 
niszowe (freerun, morsowanie czy turystyka 
motorowa) przejmując patronat i opiekę 
nad grupami nieformalnymi, wspierając ich 
eventy finansowo i organizacyjnie. 

8 lat temu zgłosili się do Biura LZS 
Biskupiec Mateusz Kolasiński i Mateusz 
Bomersbach, nastoletni chłopcy, którzy 

chcieli realizować swoje pasje – parkcour i 
freerun. Twierdzili, że jak ćwiczą na ulicach 
Biskupca to mieszkańcy uważają ich za wan-
dali. I tak powoli powstała Grupa Bc3Run 
– dziś ceniona w całej Polsce, a sport ten 
przestał wzbudzać w Biskupcu niezdrowe 
emocje. 

W 2007 roku zorganizowali pierwszy Jam, 
w którym wzięło udział 30 osób, tegoroczny 
zgromadził 230 uczestników, w tym kilku-
dziesięciu z zagranicy. Impreza odbyła się 
w dniach 17–19 kwietnia w Miejskiej Hali 
Sportowej. W Polsce takie międzynarodowe 
zawody odbywają się jeszcze w Trójmieście, 
Łodzi i Toruniu.

Organizatorzy nie mieli kłopotów z nabo-
rem uczestników, gdy 21 marca uruchomili 
o 20.00 aktywny link do zgłoszeń, po trzech 
minutach mieli zarejestrowanych 200 osób 
– zgłoszeń było więcej, ale ilość uczestni-
ków limitowały możliwości zakwaterowania 
i wyżywienia. Wielu zawodników rodziny 
miejscowych traserów i freerunerów przy-
jęły nieodpłatnie na nocleg, pozostali noco-
wali na materacach i łóżkach polowych 
w sali widowiskowo-kinowej, należącej do 

Centrum Kultury, Turystyki  i Sportu.
I uwaga! Wydawałoby się, że skoro to 

sport miejski, na liście będą głównie zawod-
nicy z dużych miast – nic podobnego byli na 
niej mieszkańcy wielu małych miast i wsi, 
np: Trzebnicy, Kotla, Supraśla, Wasilkowa, 
Pokrzywnicy, Smólnika, Żuromina, 
Węgorzewa, Tuczna, Raczek, Białogardu, 
Pułtuska, Bartoszyc, Nowej Rudy, Chorzeli.

Niezbędnym elementem freerunu i par-
kouru jest tor przeszkód. Został zaplano-
wany przez Michała Noska z Mrągowa. 
Wypożyczono do niego nieodpłatnie 140 
palet euro, Grupa Movement z Gdńska 
również nieodpłatnie użyczyła rusztowań, 
a ZS w Czerwonce, SP, ZS i Gimnazjum w 
Biskupcu skrzyń i materaców. 25 wolonta-
riuszy zbudowało go w 16 godzin.

Patronat medialny sprawowali nad impre-
zą: Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, 
portal wama-sport i Gazeta Olsztyńska.

Otwarcia zawodów dokonali: burmistrz 
Kamil Kozłowski, starosta olsztyński Mał
gorzta Chyziak i przedstawiciele sponso-
rów, którzy ufundowali także puchary i 
nagrody. Przy zawodach zaprzyjaźniona 
Grupa EXEO zorganizowała warsztaty, w 
których uczestniczyło ponad 40 osób, odby-
ły się one w Biskupieckim Flow Parku.

Widać, że Biskupiec to przyjazne miejsce 
dla traserów i freerunerów.

	 Ludowy	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Bałtyk”	Dziwnów

 Olimpijska majówka
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	 Rada	Miejsko-Gminna	LZS	Biskupiec

 Biskupiec Jam 7 
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Kolarze górscy ścigali się na malowni-
czo usytuowanej trasie w okolicach wyciągu 
narciarskiego, którą świetnie przygotował 
Franciszek Grobarczyk. O tytuły mistrzów 
LZS walczyli młodzicy, juniorzy młodsi, 
juniorzy i orliki – kobiety i mężczyźni.

Mistrzem LZS w kategorii młodzik został 
Krystian Siarka GKS Raba Wyżna Podsarnie, 
srebro wywalczył Jakub Żaczek KS Luboń 
Skomielna Biała, brąz przypadł Łukaszowi 
Orędarzowi UKS Zawojak Zawoja. Wśród 
młodziczek triumfowała Ewa Miłek KCP 
Elzat Bieniasz Bike Team, srebro zdoby-

ła Aleksandra Ziaja TS Wilga Golkowice 
Grupa Instalbud, a brąz Sabina Wierzycka 
KS Luboń Skomielna Biała.

Złoty medal wśród juniorek młodszych 
wywalczyła Gabriela Hudyka KCP Elzat 
Bieniasz Bike Team, srebro Maja Latwiec KS 
Luboń Skomielna Biała, a brąz Julita Fira 
UKS Sokół Kęty. Mistrzem LZS juniorów 
młodszych został Łukasz Helizanowicz KCP 
Elzat Bieniasz Bike Team, wicemistrzem 
Maciej Biedrończyk KS Luboń Skomielna 
Biała, drugim wicemistrzem Maciej Stępień 
KCP Elzat Bieniasz Bike Team.

Wśród juniorów triumfował Jarosław 
Żur KS Luboń Skomielna Biała, drugi był 
jego kolega klubowy Bartosz Dziadkowiec, 
a trzeci Maciej Sołtys UKS Podwilk. 
Mistrzynią LZS w tej kategorii wiekowej 
została Magdalena Zielińska UKS Sokół 
Kęty, druga była Estera Siarka GKS Raba 
Wyżna Podsarnie, a trzecia Maja Drelak 
UKS Sport Bralin.

Mistrzem LZS orlików został Jakub 
Zamroźniak KCP Elzat Bieniasz Bike Team, 

a wicemistrzem jego kolega klubowy Wiktor 
Hudyka.

Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uro-
czysta dekoracja najlepszych uczestników. 
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe wręczyli: wójt Gminy Jabłonka 
Antoni Karlak, zastępca przewodniczące-
go Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych w Krakowie i skarb-
nik RG KZ LZS Jacek Kucybała, Józef 
Regulski sekretarz MZ LZS w Krakowie oraz 
dyrektor Pucharu Szlaku Solnego Czesław 
Kuczkowicz.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Zapaśniczy Klub 
Sportowy „Bielawianka” Bielawa (w tym 
roku klub obchodzi 70-lecie swojego ist-
nienia), współorganizatorami: Dolnośląskie 
Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w 
Dzierżoniowie, Urząd Miasta Bielawa. 
Zawody uzyskały dofinansowanie z MSiT.

Styl klasyczny
W stylu klasycznym rozegrano 80 walk. 

W poszczególnych wagach na podium sta-
nęli: 35 kg – 1. Jakub Miś (ZKS Zagłębie 

Wałbrzych), 2. Kacper Chodakowski (AKS 
Piotrków Tryb.), 3. Grzegorz Domagała (KS 
Agros Żary) i Bartosz Poniatowski (MOSiR 
Grajewo); 38 kg – 1. Piotr Stolarczyk (ZKS 
Bielawianka Bielawa), 2. Filip Loch (ZKS 
Radomsko), 3. Mateusz Ropiak (ZKS 
Zagłębie Wałbrzych) i Braian Szreder 
(MOSiR Grajewo); 42 kg – 1. Grzegorz 
Hildebrant (MGLKS Orlęta Trzciel), 2. Filip 
Łysoń (AKS Piotrków Tryb.), 3. Kacper 
Kciuk (ZKS Bielawianka Bielawa) i Dawid 
Stefanek (ZKS Radomsko); 47 kg – 1. 
Mateusz Kaczor (ZKS Zagłębie Wałbrzych), 

2. Wiktor Adamski (LUKS Athletic Wola 
Krzysztoporska), 3. Jan Suszka (KS Agros 
Żary) i Piotr Śliwiński (ZKS Bielawianka 
Bielawa); 53 kg – 1. Dawid Nitupski 
(MOSiR Grajewo), 2. Hubert Zakrzewski 
(KS Agros Żary), 3. Jan Chojnacki (MGLKS 
Orlęta Trzciel) i Adam Kondycki (KS Agros 
Żary); 59 kg – 1. Kajetan Olejnik (AKS 
Piotrków Tryb.), 2. Maciej Doroziński 
(ZKS Radomsko), 3. Szymon Boć 
(MOSiR Grajewo) i Bartosz Potyrała (ZKS 
Bielawianka Bielawa); 66 kg – 1. Michał 
Stachniak (AKS Piotrków Tryb.), 2. Kamil 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w MTB odbyły się 21 sierpnia w Orawce w ramach 
jednej z rund ogólnopolskich zawodów Pucharu Szlaku Solnego o „Puchar Wójta Gminy 
Jabłonka”. Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Jabłonka, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS oraz Uczniowski Klub Sportowy Podwilk. W zawodach wzięło udział 170 zawodni
ków, w tym 60 uczestniczyło w mistrzostwach LZS.

W dniach 24 września w Bielawie odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Zapasach młodzików w stylu wolnym i klasycznym oraz młodziczek. W zawodach 
wystartowało blisko 200 zawodników z 37 klubów z całej Polski. W sumie stoczono 283 
walki. Klasyfikację drużynową w stylu klasycznym wygrał KS Agros Żary, w stylu wolnym 
ZKS Koszalin, wśród młodziczek triumfowała MLUKS Gwiazda Szczuczyn. Zawodnicy 
gospodarzy zdobyli 2 złote, 1 srebrny i 4 brązowe medale.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 Kolarstwo MTB

Orawka 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 Zapasy Młodzików

Bielawa 2016
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Kaciniel (KS Agros Żary); 73 kg – 1. Błażej 
Hajduk (ZKS Bielawianka Bielawa), 2. Eryk 
Klimek (KS Agros Żary), 3. Przemysław 
Cubała (AKS Piotrków Tryb.) i Marcin 
Kasjaniuk (UAKS Podlasie Białystok); 85 
kg – Jakub Baranowski (KS Agros Żary), 2. 
Grzegorz Bursa (UAKS Podlasie Białystok); 
100 kg – 1. Tymoteusz Nawrot (ZKS 
Zagłębie Wałbrzych), 2. Michał Bronowicki 
(KA Agros Żary).

Klasyfikację drużynową w stylu klasycz-
nym wygrał KS Agros Żary przed AKS 
Piotrków Trybunalski i ZKS Bielawianka 
Bielawa.

Warto dodać, że 10 medalistów z naszych 
mistrzostw zdobyło w listopadzie medale 
mistrzostw Polski, m.in.: Dawid Nitupski 
(MOSiR Grajewo) został mistrzem kraju w 
kat. 53 kg.

Styl wolny
W stylu wolnym stoczono 91 walk. W 

poszczególnych wagach na podium sta-
nęli: 35 kg – 1. Sebastian Indycki (AKS 
Białogard), 2. Bartosz Ochroński (Husaria 
Fight Team Kozielice), 3. Andrzej Górecki 
(ULKS Gryf Wojnowo); 38 kg – 1. Filip 
Jachmimowski (UKS Lotnik Rosnowo), 2. 
Oskar Nowakowski (Husaria Fight Team 
Kozielice), 3. Damian Sijka (MKS Czarni 
Połaniec); 42 kg – 1. Dominik Wróbel (AKS 
Białogard), 2. Michał Szuster 3. Mateusz 
Łuszczyński i Bartosz Laskowski (wszyscy 
ZKS Koszalin); 47 kg – Dominik Mytkowski 
(ZKS Koszalin), 2. Kacper Kiełpiński (MLKS 
Wisła Świecie), 3. Sebastian Stępień (LKS 
Orzeł Namysłów) i Miłosz Rejniak (Husaria 
Fight Team Kozielice); 53 kg – 1. Mateusz 
Buczkowski (LKS Orzeł Namysłów), 2. 
Krystian Krupiński (LKS Orzeł Namysłów), 
3. Piotr Sobolewski (ULKS Bizon Milicz) 
i Adrian Andruszkiewicz (LKS Feniks 
Pesta); 59 kg – 1. Jakub Post (UKS Technik 
Świdwin), 2. Adrian Orlikowski (LKS 
Spartakus Pyrzyce), 3. Igor Słowiński (LKS 

Feniks Pesta) i Oliwier Niechajczyk (ZKS 
Koszalin); 66 kg – 1. Damian Korbus (ZKS 
Koszalin), 2. Jakub Banaszak (UKS Sicienko), 
3. Krystian Pawłowski i Wiktor Bobrowski 
(obaj MLUKS Gwiazda Szczuczyn); 73 kg – 

1. Adam Dębiec (ZKS Koszalin), 2. Kacper 
Bieleń (LKS Orzeł Namysłów), 3. Konrad 
Wasilewski (MLUKS Olimpik Suwałki) i 
Szymon Werner (UKS Iron Bulls Bielawa); 
85 kg – 1. Paweł Chrostowski (MLUKS 
Gwiazda Szczuczyn), 2. Filip Bednarek 
(MULKS Junior Dzierżoniów), 3. Jakub 
Stęgierski (LUKS Suples Kraśnik) i Maciej 
Jurecki (AKS Białogard); 100 kg – 1. Gabriel 
Czarnota (LKS Znicz Chęciny), 2. Kacper 
Łukaszyk (ULKS Bizon Milicz). 

Klasyfikację drużynową wygrał ZKS 
Koszalin przed LKS Orzeł Namysłów i 
ULKS Bizon Milicz.

16 medalistów Zrzeszenia na paź
dziernikowych mistrzostwach Polski 
zdobyło również medale. Mistrzowie 
LZS Sebastian Indycki (AKS Białogard), 
Dominik Mytkowski i Adam Dębiec (obaj 
ZKS Koszalin) wywalczyli złoto, podobnie 
jak brązowy medalista naszych mistrzostw 
Jakub Stęgierski (LUKS Suples Kraśnik).

Zapasy kobiet
Młode zapaśniczki stoczyły 92 walki. W 

poszczególnych kategoriach na podium sta-
nęły: 32 kg – 1. Wiktoria Jaroniek (AKS 
Piotrków Trub.); 34 kg – 1. Nikola Drozdek 
(KS Agros Żary), 2. Nikola Wasilewska 
(MULKS Junior Dzierżoniów), 3. Natalia 
Szczypińska (AKS Piotrków Tryb.); 37 
kg – 1. Agnieszka Czyżowicz (LKS Orzeł 
Namysłów), 2. Klaudia Zalewska (MLKS 
Wisła Świecie), 3. Zuzanna Kozłowska 
(AKS Piotrków Tryb.) i Julia Kociemba 
(MLKS Wisła Świecie); 40 kg – 1. Nikoletta 
Szewczuk (AKS Piotrków Tryb.), 2. Marta 
Gruszkiewicz (LUKS Suples Kraśnik), 3. 
Łucja Ostaszewska i Renata Gutowska 
(obie MLUKS Gwiazda Szczuczyn); 44 kg 

– 1. Oliwia Charchalis (KS Agros Żary), 2. 
Sylwia Moskal (ZKS Bielawianka Bielawa), 
3. Wiktoria Siemek (MKS Czarni Połaniec) 
i Natalia Radzio (MLKS Wisła Świecie); 
48 kg – 1. Julia Nowicka (AKS Białogard), 
2. Natalia Walczak (MLUKS Karlino), 3. 
Sandra Moskal (ZKS Bielawianka Bielawa) 
i Weronika Dyszkiewicz (LKS Spartakus 
Pyrzyce); 52 kg – 1. Olimpia Łosyk (UKS 
Iron Bulls Bielawa), 2. Kinga Zielińska 
(MLUKS Gwiazda Szczuczyn), 3. Amelia 
Sarnat (LKS Spartakus Pyrzyce); 57 kg – 1. 
Weronika Kapinos (MKS Czarni Połaniec), 
2. Aleksndra Strzelczyk (ZKS Koszalin), 
3. Kinga Górecka (ULKS Gryf Wojnowo) 

i Gabriela Gorszewska (LMUKS Olimpik 
Suwałki); 62 kg – 1. Amelia Kruszewska, 
2. Agata Pawicka (obie Husaria Fight 
Team Kozielice), 3. Zuzanna Kuczma (KS 
Agros Żary) i Oliwka Szewczyk (MKS 
Czarni Połaniec); 67 kg – 1. Nikola Zając 
(LKS Orzeł Namysłów), 2. Agnieszka 
Dzięgielewska, 3. Magdalena Bagińska (obie 
MLUKS Gwiazda Szczuczyn). 

Klasyfikację drużynową wygrała MLUKS 
Gwiazda Szczuczyn przed AKS Piotrków 
Trybunalski i KS Agros Żary.

Na listopadowych mistrzostwach kraju 
10 medalistek naszych mistrzostw zdobyło 
medale, w tym złoto wywalczyła mistrzy
ni Zrzeszenia Nikola Drozdek (KS Agros 
Żary).



g r u d z i e ń  2 0 1 614

Klasyfikację drużynową wygrał LKS Łucz-
nik Żywiec przed KS Społem Łódź oraz UKS 
Talent Wrocław. Klasyfikację wojewódzką 
śląskie, przed łódzkim i dolnośląskim. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Opolu, KŁ Chrobry Głuchołazy i 
Gmina Głuchołazy. Zawody dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wśród juniorek młodszych startowało 27 
łuczniczek. Tytuł mistrzowski zdobyła Ga
briela KłosKufel MLKS Dąbrovia Dąbro-
wa Tarnowska, wicemistrzynią Zrzeszenia 
została Wiktoria Toczek ŁKS Sagit Humni-

ska, a brązowy medal wystrzelała Karolina 
Jurasz LKS Łucznik Żywiec. 

Juniorów młodszych startowało 23. Złoty 
medal zdobył Bartłomiej Bątkiewicz UKS 
Talent Wrocław, srebro wywalczył Filip Ła
zowski LKS Łucznik Żywiec, a brąz powę-
drował do Antoniego Kozłowskiego UKS 
Talent Wrocław. 

Wśród 20 juniorek, które startowały w 
Głuchołazach złoto wywalczyła Magdale
na Śmiałkowska KS Społem Łódź, srebro 
zdobyła Karolina Farasiewicz KS Obuw-
nik Prudnik, a brąz Anna Tobolewska UKS 
Zryw Dobrcz. 

Juniorów startowało 28. Tytuł mistrza 
Zrzeszenia zdobył Michał Basiuras KS 
Społem Łódź, wicemistrzem został Oskar 
Kasprowski LKS Łucznik Żywiec, a brąz 
wywalczył Marek Szafran KS Społem Łódź.

We wrześniu nasza juniorska mistrzyni 
LZS Magdalena Śmiałkowska został mi
strzynią kraju seniorek, brązowa medalist
ka Anna Tobolewska wicemistrzynią kraju. 

11 września na jeziorem Łobez w Bia
łym Borze odbyły się XVI Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS w Kajakarstwie juniorów 
i młodzików oraz Regaty Kajakowe Dzie
ci o Puchar Burmistrza Białego Boru. W 
zawodach uczestniczyło prawie 180 mło
dych sportowców z 10 klubów reprezen
tujących 5 województw. Organizatorem 
mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS i 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego 
w Szczecinku, UMiG Biały Bór oraz klubu 
LKK Hubertus Biały Bór. Impreza uzyskała 
dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Medale zawodnikom wręczali m.in.: 
Tomasz Paciejewski, wiceprzewodniczący 
Zachodniopomorskiego Z LZS oraz Sta
nisław Kopeć, honorowy członek KZ LZS. 
Klasyfikację drużynową wygrał UMKS 
Zryw Wolsztyn (woj. wielkopolskie) przed 
MKS Polstyr Człuchów (woj. pomorskie) i 
UKS Błyskawica Rokietnica (woj. wielko
polskie).

Medalistki mistrzostw młodziczki: K1 
(r. 2002) – 1. Nikola Sita (UMKS Zryw 
Wolsztyn), 2. Zuzanna Wytrążek (MKS Pol-
styr Człuchów), 3. Emilia Marciniak (UKS 
Kajak Trzcianka); K1 (r. 2003) – 1. Kata-
rzyna Skorupińska (UMKS Zryw Wolsztyn), 
Wiktoria Makulska (MKS Polstyr Człu-
chów), 3. Alicja Szymborska (UKS Dojlidy 
Białystok); K2 – 1. Nikola Sita i Katarzyna 
Skorupińska, 2. Zuzanna Wytrążek i Wikto-
ria Makulska, 3. Milena Wawrzon i Martyna 
Lubińska (MKS Polstyr Człuchów).

Medaliści mistrzostw młodzicy: K1 (r. 
2002) – 1. Marcin Nowacki (UMKS Zryw 
Wolsztyn), 2. Krzysztof Niziałek (MKS Pol-
styr Człuchów), 3. Jakub Kubiak (UKS Bły-
skawica Rokietnica); K1 (r. 2003) – 1. Leon 
Wiśniewski (UKS Błyskawica Rokietnica), 2. 
Krzysztof Burdajewicz (UMKS Zryw Wolsz-
tyn), 3. Kacper Traczewski (MLKS Victoria 
Sztum); C1 – 1. Patryk Szram (UKS Kosza-
łek Opałek Węgorzewo), 2. Tomasz Rafałko, 
3. Łukasz Tomaszuk (obaj UKS Dojlidy Bia-
łystok); C1 (rocznik 2002/2003) – Jakub 
Wojciechowski (UKS Koszałek Opałek Wę-
gorzewo), 2. Kamil Jesionkowski, 3. Konrad 
Drałus (obaj MLKS Victoria Sztum); K2 – 
1. Nowacki Marcin, Urata Dominik (UMKS 
Zryw Wolsztyn), 2. Krzysztof Niziałek, Bar-
tosz Tarchał (MKS Polstyr Człuchów), 3. 
Maksymilina Siedlecki, Jakub Kubiak (UKS 
Błyskawica Rokietnica).

Medaliści mistrzostw juniorzy młodsi: 
K1 – 1. Damian Liskowiak (UMKS Zryw 
Wolsztyn), 2. Oleg Kindler (UKS Błyskawi-

ca Rokietnica), 3. Marcin Ścigacz (UMKS 
Zryw Wolsztyn); K2 – 1. Damian Lisko-
wiak, Wiktor Piechocki, 2. Marcin Ścigacz 
i Marcin Napierała (wszyscy UMKS Zryw 
Wolsztyn), 3. Konrad i Paweł Grześ (UKS 
Kajak Trzcianka).

Medalistki mistrzostw juniorki młodsze: 
K1 – 1. Urszula Słowińska (UMKS Zryw 
Wolsztyn), 2. Patrycja Lebioda (UKS Kajak 
Trzcianka), 3. Julia Szczepaniak (MKS Pol-
styr Człuchów), K2 – 1. Patrycja Lebioda, 
Marciniak Emilia (UKS Kajak Trzcianka), 
2. Urszula Słowińska i Monika Ścipniak, 
3. Aleksandra Polus i Maria Wyrwińska 
(wszystkie UMKS Zryw Wolsztyn).

Medaliści mistrzostw juniorzy: K1 – 1. 
Filip Weckwert (LKK Hubertus Biały Bór), 
2. Dominik Rzepczyński (UKS Błyskawica 
Rokietnica), 3. Mikołaj Sita (UMKS Zryw 
Wolsztyn); K2 – 1. Dominik Rzepczyński, 
Jakub Poryek (UKS Błyskawica Rokietnica), 
2. Mikołaj Sita i Marcin Napierała (UMKS 
Zryw Wolsztyn), 3. Sebastian Kubiak, Oleg 
Kindler (UKS Błyskawica Rokietnica).

Medalistki mistrzostw juniorki: K1 – 
1. Natalia Droździel (LKK Hubertus Bia-
ły Bór), 2. Angelika Skorupińska ((UMKS 
Zryw Wolsztyn), 3. Katarzyna Kozakiewicz 
(UKS Koszałek Opałek Węgorzewo).

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie odbyły się w dniach 34 września w Głucho
łazach. O tytuły mistrzowskie walczyli juniorzy młodsi i juniorzy, kobiety i mężczyźni. 
Startowało prawie 100 łuczników reprezentujących 13 klubów z 8 województw.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS

Mistrzost wa Kr a jowego Zrzeszenia LZS
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Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Mazowieckie Zrzeszenie 
LZS. Instytucje i organizacje wspierające: 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego i ULKS Trójka Piaseczno. Mi-
strzostwa zostały dofinansowane przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. 

W tym samym czasie na torze odbywały 
się też Mistrzostw Polski w konkurencjach 
nieolimpijskich w kategorii junior i U23, 
którego organizatorem był Polski Związek 
Kolarski. W sumie w zawodach startowało 
130 kolarzy i kolarek z 23 klubów, w tym 20 
klubów to członkowie Zrzeszenia LZS. Pra-
wie wszystkie medale w Mistrzostwach Pol-
ski zdobyli przedstawiciele naszych klubów.

Medalistami Mistrzostw LZS w poszcze-
gólnych konkurencjach wśród juniorek 
młodszych zostały: sprint drużynowy – zło-
to Klaudia Królikowska i Paulina Petri (KS 
Społem Łódź), srebro Julia Szyszka i Agata 
Średzińska (ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru-
dziądz), brąz Wiktoria Golińska, Weronika 
Rozwora (Szperek Burghardt Antonin); wy
ścig drużynowy – złoto ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz, srebro KS Społem Łódź; 
500 m – złoto Nikola Sibiak, srebro Paulina 
Petri, brąz Julia Szyszka; scratch – złoto Julia 
Szyszka, srebro Paulina Petri, brąz Klaudia 
Królikowska; wyścig punktowy – złoto Do-
minika Bykowska (ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz), srebro Klaudia Królikowska, 
brąz Julia Szyszka.

Wśród juniorów młodszych medalistami 
zostali: sprint drużynowy – złoto Wiktor 
Richter, Damian Papierski, Dawid Pluta 
(UKS Koźminianka Koźminek), srebro – 
Cezary Łączkowski, Damian Marzec, Daniel 
Śliwka (TKK Pacific Toruń), brąz Grzegorz 
Olszewski, Bartosz Kucharski, Jakub Soszka 
(GKK Opty Mazowsze); wyścig drużynowy 
– złoto ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, 

srebro UKS Copernicus/SMS Toruń, brąz 
TKK Pacific Toruń; scratch – złoto Kry-
stian Kachel (ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru-
dziądz), srebro Wiktor Richter, brąz Konrad 
Sosiński (KLTC Konin); wyścig punkto
wy – złoto Krystian Kachel, srebro Wiktor 
Richter, brąz Robert Rzepka (UKKS Imielin 
Team).

Medalistami wśród juniorów zostali: 
sprint drużynowy – złoto Adrian Brzo-
zowski, Daniel Rochna, Wojciech Urbański 
(UKS Copernicur/SMS Toruń), srebro Piotr 
Michalski, Patryk Pazik, Kajetan Albanow-
ski, Tomasz Jach (ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz), brąz Jan Miazga, Mateusz Po-
maski, Jan Kwiatkowski (GKK Opty Ma-
zowsze); wyścig drużynowy – złoto ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, srebro i brąz 
drużyny UKS Copernicus/SMS Toruń; wy
ścig na 1000 m – złoto Adrian Brzozowski 
srebro Kajetan Albanowski, brąz jego kolega 
klubowy Patryk Pazik (mistrzem Polski w tej 
konkurencji został Alex Castaldo KS Piast 
Szczecin); scratch – złoto Mateusz Poma-
ski, srebro Kajetan Albanowski, brąz Adrian 
Brzozowski (złoty medal MP zdobył Alex 
Castaldo); wyścig punktowy – złoto Kajetan 
Albanowski, srebro Mateusz Pomaski, brąz 
Kamil Kordus (KKS Gostyń) – jednocześnie 
dwaj pierwsi zawodnicy wywalczyli medale 
Mistrzostw Polski; wyścig eliminacyjny – 
złoto Adrian Walecki UKS Copernicus/SMS 
Toruń, srebro Mateusz Kostański (KLTC 
Konin), brąz Artur Lewandowski (UKS Co-
pernicus/SMS Toruń) – złoto w MP wywal-
czył Alex Castaldo; madison – złoto Piotr 
Michalski i Kajetan Albanowski (ALKS Stal 
Grudziądz), srebro Mateusz Pomaski, Jakub 
Wangin (GKK Opty Mazowsze), brąz Ma-
ciej Kwiatkowski i Adrian Brzozowski (UKS 
Copernicus/SMS Toruń) – jednocześnie 
wywalczyli medale MP; wyścig indywidual
ny – złoto Wojciech Bystrzycki (UKS Mróz 
Jedynka Kórnik), srebro Patryk Pazik, brąz 
Mateusz Kostański – jednocześnie zostali 
medalistami MP.

Wśród juniorek medalistkami zostały: 
sprint drużynowy – złoto Karolina Lipiejko 
i Sandra Czaplicka (ALKS Stal Ocetix Iglo-
tex Grudziądz), srebro Joanna Golec i Karo-
lina Przybylak (UKS Mróz Jedynka Kórnik), 
brąz Katarzyna Makarewicz i Pamela Danil-
czuk (BCM Nowatex Ziemia Darłowska); 

wyścig drużynowy (juniorki + U-23) – zło-
to UKS Mróz Jedynka Kórnik, srebro ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz; scratch – zło-
to Katarzyna Lipiejko, srebro jej koleżanka 
klubowa Sandra Czaplicka, brąz Weronka 
Jankiewicz (GK Planet X Bogo Szczecin) 
– zdobyły też medale MP; wyścig elimina
cyjny – złoto Karolina Przybylak, srebro 
Ewa Fajkowska (ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz), brąz Joanna Golec – zdobyły 
również medale MP; madison – złoto Ewa 
Fajkowska i Julia Szyszka, srebro Sandra 
Czaplicka i Dominika Bykowska (wszystkie 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz), brąz 

Joanna Golec i Karolina Przybylak – rów-
nież medalistki MP; wyścig punktowy – zło-
to Nikola Różyńska, srebro Ewa Fajkowska 
(obie ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz), 
brąz Karolina Przybylak – również medalist-
ki MP; wyścig indywidualny – złoto Nikola 
Różyńska, srebro Klaudia Bielawska (UKS 
Koźminianka Koźminek, brąz Katarzyna 
Makarewicz (BCM Nowatex Ziemia Dar-
łowska) – także medalistki MP; 500 m – zło-
to Sandra Czaplicka, srebro Klaudia Bielaw-
ska, brąz Katarzyna Makarewicz – również 
medalistki MP.

Medalistki U-23: scratch – złoto Wiktoria 
Żegleń (UKS Mróz Jedynka Kórnik), srebro 
Marlena Karwacka (BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska), brąz Weronika Humelt (UKS 
Mróz Jedynka Kórnik) – również medalistki 
MP; wyścig eliminacyjny – złoto Weronika 
Humelt, srebro Karolina Pizoń (ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz), brąz Wiktoria 
Żegleń – te same medale w MP; madison 
– złoto Karolina Lipiejko i Karolina Pizoń, 
srebro Weronika Humelt i Wiktoria Żegleń 
– te same medale w MP; wyścig punktowy 
– złoto Weronika Humelt, srebro Karoli-
na Pizoń, brąz Wiktoria Żegleń; wyścig na 

W ostatnich latach kolarstwo torowe to jeden z najbardziej „medalodajnych” sportów w 
Zrzeszeniu LZS. Zawodnicy z naszych klubów zdobywają sporo medali na mistrzostwach 
Europy i świata. Są też bezkonkurencyjni w mistrzostwach Polski. Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS, które odbyły się w dniach 1416 października w Pruszkowie, zgromadziły 
na starcie czołówkę krajową. O medale rywalizowali juniorzy młodsi, juniorzy i młodzie
żowcy U23.

Mistrzost wa Kr a jowego Zrzeszenia LZS
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dochodzenie – złoto Karolina Pizoń, srebro 
Wiktoria Żegleń brąz Weronika Humelt – te 
same medale w MP; 500 m – złoto Julita Ja-
godzińska (KK Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne), srebro Urszula Łoś (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz), brąz Marlena Karwacka 
– te same medale w MP; sprint drużynowy – 
złoto Nikola Sibiak i Marlena Karwacka, sre-
bro Urszula Łoś, Ewa Fajkowska, brąz We-

ronika Humelt i Wiktoria Żegleń. Medaliści 
U-23: scratch – złoto Patryk Soliński, srebro 
Mateusz Kazimierczak, brąz Jakub Soliński 
(wszyscy KS Pogoń Mostostal Puławy) – w 
MP złoto P. Soliński, brąz M. Kazimier-
czak; wyścig eliminacyjny – złoto Mateusz 
Kazimierczak, srebro Mariusz Gąsiorowski 
(ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz), brąz 
Jakub Soliński – w MP srebro Kazimierczak, 
brąz Gąsiorowski; madison – złoto bracia 
Patryk i Jakub Solińscy, srebro para łączona 
Krystian Ragus (WMKS Olsztyn) i Robert 
Banaszek (Verva ActiveJet), brąz też para 
łączona Filip Deja (ALKS Stal Ocetix Iglo-
tex Grudziądz) i Alex Castaldo (GK Piast 
Szczecin) – te same medale w MP; wyścig 
punktowy – złoto Jakub Soliński, srebro Pa-
tryk Soliński, brąz Mariusz Gąsiorowski – te 
same medale w MP; wyścig na dochodzenie 
– złoto Krzysztof Tomaszewski (ULKS Trój-

ka Piaseczno), srebro Mateusz Kazimier-
czak, brąz Patryk Górecki (obaj KS Pogoń 
Mostostal Puławy); 1000 m – złoto Michał 
Lewandowski (UKS Copernicus), srebro 
Marcin Czyszczewski (KLTC Konin), brąz 
Mariusz Gąsiorowski – te same medale w 
MP; sprint drużynowy – złoto bracia Mar-
cin i Emil Czyszczewscy, Bartosz Daszkie-
wicz (KLTC Konin), srebro Mateusz Rudyk, 
Mateusz Lipa i Piotr Stanisławek (ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz); w wyścigu dru
żynowym mistrzami LZS została drużyna 
KS Pogoń Mostostal Puławy. 

Medale zawodniczkom i zawodnikom 
wręczali m.in.: Mieczysław Brzeziński, 
niegdyś jeden z najlepszych kolarzy w LZS, 
pierwszy zwycięzca wyścigu im. Skopenki 
oraz Paweł Tomaszewski, sekretarz Ma-
zowieckiego Zrzeszenia LZS, trener ULKS 
Trójka Piaseczno.

Organizatorem igrzysk było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS przy współpracy Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym i miejscowego OSiR oraz 
finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu, Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

W igrzyskach wzięło udział 930 osób. 
Rozegrano 19 konkurencji. W klasyfikacji 
generalnej pierwsze miejsce zajęła repre
zentacja woj. lubelskiego, drugie woj. wiel
kopolskiego, a trzecie pomorskiego. 

Uroczyste otwarcie igrzysk odbyło się 27 
sierpnia w Parku 700-lecia z pełnym cere-
moniałem olimpijskim. Znicz zapalił Karol 
Robak, mieszkający w gminie Tarnowo Pod-
górne, 19-letni olimpijczyk z Rio. Uczestni-
czyło w nim szereg znamienitych gości. 

Istotnym elementem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń państwowych za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz rozwo-
ju i upowszechniania sportu przyznanych 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które 
wręczał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej minister An

drzej Dera. Otrzymali je: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski – Ignacy Krze
wiński i Tadeusz Kulczycki; Złoty Krzyż 
Zasługi Mirosław Sylwester Polak; Srebrny 
Krzyż Zasługi – Bernard Władysław Broń
ski, Lech Kazimierz Janicki, Marzena Tere
sa Skopińska, Tadeusz Tomaszewski; Brą-
zowy Krzyż Zasługi Eligiusz Wachowiak. 

Następnie medale 70-lecia LZS wręczył 
przewodniczący KZ LZS Władysław Ko
siniakKamysz. Otrzymali je: Tadeusz 
Tomaszewski i Bernard Broński – prze-
wodniczący i z-ca przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej Z LZS w Poznaniu, Tadeusz 
Czajka – wójt Gminy Tarnowo Podgórne, 
Grzegorz Wasielewski – przewodniczący 
WKR LZS w Poznaniu, Mieczysław Nowa
kowski i Ryszard Lech – honorowi członko-
wie KZ LZS, Paweł Opach – z-ca dyrektora 
Wydziału Sportu UM Kraków, Jan Zalewski 
i Marek Mazur – wiceprzewodniczący KZ 
LZS, Leszek Noworól – wiceprezes Dolno-
śląskiego Z LZS, Waldemar Chwajoł – czło-
nek Zarządu Rady Dolnośląskiego Z LZS, 
Wacław Słomkowski – wiceprzewodniczący 

Wojewódzkiego Z LZS Lublin, Regina Zając 
– LZS Zakrzew.

Igrzyska miały kilku swoich bohaterów. 
Świetnie spisały się zawodniczki woj. łódz-
kiego w siatkówce 3-osobowej. Panie re-
prezentujące UKS Fuks Sulejów wygrały 
wszystkie mecze. Wszystkie mecze wygrali 
także piłkarze GKS Zamek Gołańcz repre-
zentujący w piłce nożnej 5-osobowej woj. 
wielkopolskie – strzelili 16 bramek, stracili 
tylko 5. Rzadko się zdarza by w przeciąganiu 
liny przegrywały drużyny z woj. lubelskie-
go – w tym roku zawodniczki LZS Zakrzew 
musiały uznać wyższość swoich koleżanek z 
woj. pomorskiego – GTS Pruszcz Gdański, 
za to panowie z LZS Rachanie potwierdzi-
li swój prymat. Nową konkurencją na tych 
igrzyskach był spacer farmera. Polegał na 
przeniesieniu wahadłowo przez 4 zawodni-
ków na dystansie 100 m ciężarków o wadze 
50, 40, 30 kg. O kolejności decydował czas 
uzyskany przez drużynę. Najlepiej z „waliza-
mi” poradzili sobie zawodnicy z woj. wiel-
kopolskiego – Michał Wachowiak, Dawid 
Dryja, Damian Głuchowski i Zdzisław Ski

XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Tarnowo Podgórne 2016

Zwycięstwo województwa Lubelskiego

XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które odbyły się w dniach 2628 sierpnia 2016 roku w Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie) 
pod kilkoma względami były wyjątkowe. Po pierwsze – honorowy patronat nad igrzyskami sprawował Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. Po drugie – były to także centralne obchody 70lecia działalności LZS. Po trzecie – po raz pierwszy w historii 
gospodarzem igrzysk była „stolica” gminy. Wreszcie uczestnikom sprzyjała pogoda, było słonecznie i bezchmurnie.
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Nagrody zawodnikom wręczali m.in.: 
przewodniczący Łódzkiego i wiceprzewod-
niczący Krajowego Zrzeszenia LZS Marek 
Mazur oraz wiceprzewodniczący Łódzkiego 
Zrzeszenia LZS Zdzisław Wawrzewski. Go-
ściem zawodów był wicemistrz olimpijski w 
zapasach Piotr Stępień.

W biegu dziewcząt na dystansie 600 m/
rocznik 2006 i młodszy zwyciężyła Natalia 
Sośniak z LZS Rozprza, druga była Julia 
Modelewska z LUKS Boguszyce, trzecia 
Julia Kosk LKS Sprinter Siemiatycze. Na 
takim samym dystansie biegły dziewczęta 
z rocznika 2005. Wygrała Wiktoria Konera 
UKS Czapla Białe Błota, druga była Barbara 
Woźniak MLUKS Rawa, a trzecia Ada Gap 
MLKS Rakowice Wielkie.

Chłopcy z rocznika 2006 i młodsi biegali 
na 800 m – wygrał Bruno Skrzyński SL GKS 
Olsza Olszyna przed Dominikiem Wójci
kiem MLUKS Tarnów i Kacprem Redlickim 
MLUKS Rawa. Dziewczęta rocznik 2004 
biegały na 800 m – wygrała Natalia Boro
wiec MLUKS Rawa, druga była Julia Telicka 
UKS Łopuszno, a trzecia Samanta Klimiuk 
UKS Sprinter Siemiatycze. Na 1000 m biegły 
dziewczęta z rocznika 2003 – wygrała Wero
nika Najberek MLUKS Tarnów, druga była 
Zuzanna Waszkiewicz LKS Sprinter Siemia-
tycze, a trzecia Natalia Kozera UKS Czapla 
Białe Błota. Bieg na 1000 m chłopców rocz-
nik 2005 wygrał Paweł Czapkowicz MLUKS 

Tarnów przed Mario BarraStrzemińskim 
MLUKS Rawa i Mateuszem Sypniewskim z 
tego samego klubu. Rocznik 2004 chłopców 
biegał na 1500 m – wygrał Filip Bator LKS 
Koluszki, drugi był Mateusz Lewandowski 
MLUKS Rawa, a trzeci Krystian Ślifierz 
LKB Rudnik. Ten sam dystans chłopców 
rocznik 2003 najszybciej przebiegł Patryk 
Szmit LKS Rakowice Wielkie, drugi był 
Kacper Żero LKS Sprinter Siemiatycze, a 
trzeci Daniel Szewczyk LUKS Boguszyce. 
Dziewczęta rocznik 2002/2001 startowały 
na 1500 m – wygrała Oliwia Sowa MLUKS 
Tarnów, druga była Weronika Walęciak 
UKS Orzeł Dobryszyce, a trzecia Patrycja 
Klęsk UKS Fajfer 2001 Łapanów. Chłopcy 
z tego rocznika biegli na 2000 m – pierw-
sze miejsce zajął Kacper Gos MLUKS Rawa, 
drugi był Mateusz Pawlak MG LKS Zelów, 
a trzeci Krzysztof Kowalczyk UKS Fajfer 
2001 Łapanów.

Kobiety z rocznika 2000/1999 pokony-
wały dystans 2000 m – wygrała Paula Sie
dlanowska KS Agros Zamość, druga była 
Izabela Skalak MLUKS Tarnów, a trzecia 
Milena Gierach LKS Omega Kleszczów. 
Ten rocznik mężczyzn startował na 3000 
m – wygrał Kacper Skibiak UKS Piast Bol-
ków, drugi był Radosław Chojecki MLUKS 
Tarnów, a trzeci Damian Bednarek LUKS 
Boguszyce.

W biegu kobiet na 3000 m rocznik 

1998/1997 trzy pierwsze miejsca zajęły za-
wodniczki LKS Omega Kleszczów – Karo
lina Iznerowicz, Agnieszka Kuśmierek i 
Kinga Fryś. 

Mężczyźni z tego rocznika startowali na 
dystansie 4000 m – wygrał Andrzej Kowal
czyk UKS Fajfer 2001 Łapanów, drugi był 
jego kolega klubowy Mateusz Bzdyl, a trzeci 
Wojciech Pawlak MLUKS Rawa. Taki sam 
dystans do przebiegnięcia miały kobiety 
rocznik 1996 i starsze – wygrała Agnieszka 
Kuzyk ULKS Działoszyn, druga była Mo
nika Glonek LKS Koluszki, a trzecia Agata 
Hałaczkiewicz ZS Pajęczno.

Ostatni bieg na 5000 m mężczyzn rocz-
nik 1996 i starsi – wygrał Wojciech Sowik 
MLUKS Rawa, drugi był Andrzej Wojtczak 
LKS Osuchów, a trzeci Błażej Skowroński 
LKS Koluszki.

Po raz dwudziesty pierwszy 1 października 2016 roku w Wolborzu odbyły się Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. 
W biegach wzięło udział ponad 750 zawodników z 9 województw, w tym wielu medalistów i reprezentantów kraju. Rozegrano 16 biegów 
– najmłodsi uczestnicy mieli 9 lat, najstarsi 40+. Biegano na dystansach od 600 m do 5000 m. Klasyfikację klubową wygrał LKS Koluszki 
przed MLUKS Rawa i LUKS Boguszyce (wszystkie woj. łódzkie), klasyfikację województw – łódzkie przed małopolskim i dolnośląskim.

bicki. Nową konkurencją drużynową był też 
wodny wielobój sprawnościowy – nurkowa-
nie i sztafety 4x50 m. Zespoły składały się z 
dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Wystarto-
wało 8 ekip – zwyciężyło woj. wielkopolskie. 

Zawody w wyciskaniu odważnika 17,5 kg 
w kategorii do 85 kg wygrał Damian Głu
chowski z woj. wielkopolskiego, a w kat. +85 
kg zwyciężył Rafał Pyc z woj. lubelskiego. Z 
przerzucaniem opony traktorowej najlepiej 

poradził sobie Radosław Kozłowski z woj. 
podlaskiego.

Niezmiernie ważnym elementem na
szych igrzysk jest blok integracyjny, czyli 
udział w zawodach osób niepełnospraw
nych – swoje drużyny wystawiło 8 woje-
wództw. Zawodnicy startowali w biegu na 
60 m, skoku w dal, w rzucie piłką lekarską, w 
tenisie stołowym a także w wieloboju, czyli 
rzucie piłką do kosza, rzucie lotką, ringo i 

torze przeszkód. Klasyfikację medalową wy-
grało woj. śląskie przed łódzkim i opolskim.

Podczas igrzysk trzy organizacje działa-
jące na rzecz społeczności wiejskiej – OSP, 
LZS i ZMW – podpisały trójporozumienie o 
wzajemnym wsparciu i współpracy. Sygna-
tariuszami byli: Prezes Zarządu Głównego 
OSP Waldemar Pawlak, Przewodniczący 
RG KZ LZS Władysław KosiniakKamysz 
oraz Prezes ZMW Dariusz Suszyński.

21. Ogólnopolskie Masowe biegi przełajowe LZS 
 Wolbórz 2016 
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Rodzina, ach rodzina....
W wychowaniu do rekreacji i sportu we 

wczesnym dzieciństwie podstawową rolę 
odgrywa rodzina. Jest bowiem pierwszym 
środowiskiem, które wprowadza dziecko w 
świat zabawy ruchowej i naucza podstawo-
wych umiejętności sportowych. Rodzinna 
aktywność sportowa m.in. wdraża do 
aktywnego stylu życia, rozbudza zamiłowa-
nie do wysiłku fizycznego, poprawia stan 
zdrowia i umiejętności sportowe wszystkich 
członków rodziny, kształtując osobowość 
dziecka. 

Największą korzyścią rekreacji ruchowej 
w rodzinie jest jej scalenie. Sport wzmacnia 
więzi rodzinne, co jest bardzo ważne w 
dzisiejszej rzeczywistości, w której narażona 
jest ona na liczne wpływy dezintegracyjne. 
Jeśli rodzice wyrobią w swoich dzieciach 
pozytywne nawyki, związane z odpowied-
nio dawkowaną aktywnością fizyczną, te 
przyzwyczajenia będą procentować na 
przyszłość. Istnieje wówczas spora szansa, 
że dzieci będą kontynuować sportowy styl 

życia w życiu dorosłym. A komu nie zależy 
by ich dzieci były zdrowe i szczęśliwe.

Mając powyższe na uwadze Krajowe 
Zrze szenie LZS zaproponowało rodzinom 
odrobinę pomocy w „usportawianiu się”.

Rodziny, które zgłosiły się do programu 
wybierały z kalendarza lokalnego klubu, 
gminy, powiatu i województwa od 4 do 6 
imprez sportowych, w których powinny 
uczestniczyć – aktywne uczestnictwo lub 
wolontariat, przy czym wolontariat tylko na 
2 imprezach oraz od 3 do 5 imprez lub zajęć 
organizowanych przez KGW, gminę, klub, 
szkołę, OSP itp., których tematem przewod-
nim jest prawidłowe żywienie. 

Wszystkie swoje udziały w imprezach 
i osiągnięcia rodziny zapisywały w spe-
cjalnie przygotowanym przez organizatora 
dzienniczku. Następnie koordynator woje-
wódzki – opiekun i kontroler rodzin wybrał 
do finału centralnego 2 najlepsze rodziny 
ze swojego województwa, które otrzymały 
odznaki Aktywnej Rodziny LZS. 

Program ukończyło 110 rodzin – 5 wyco-
fało się podczas realizacji na etapie woje-
wódzkim. Najwięcej rodzin uczestniczących 
w programie miały województwa: lubelskie 
13 (wycofała się jedna), lubuskie 12, pod-
karpackie 11 i pomorskie 10.

W sumie wszystkie rodziny na etapie 
wojewódzkim uczestniczyły w 454 impre-
zach sportowych i 220 imprezach, których 
głównym tematem było prawidłowe żywie-

nie i zdrowy styl życia. Średnio więc każda 
rodzina w okresie realizacji programu tj. 
od lutego do czerwca uczestniczyła w 6 
imprezach. 

Na finałach centralnych poprzez odpo-
wiednio przygotowany program rekreacyjny 
wybrano najlepsze rodziny, które 10 grudnia 
w Uniejowie na podsumowaniu działalności 
Krajowego Zrzeszenia LZS otrzymają spe-
cjalne wyróżnienia.

Na liście laureatów znalazły się następu-
jące rodziny: Jarzewskich (woj. warmińsko-
mazurskie), Dobieszów (woj. mazowieckie), 
Butrymów (woj. lubuskie), Dziubów (woj. 
opolskie) i Stroków (woj. dolnośląskie).

Dodatkowo rodziny mogły w dowolny 
sposób opisać, udokumentować swój udział 
w programie (album, zdjęciowy, prezentacja, 
kartka pocztowa, rysunki itp.). Wyróżnienia 
za tę „nadprogramową” aktywność otrzy-
mali: rodzina Baranowskich (woj. podla-
skie), Patryk Steckiewicz (woj. świętokrzy-
skie) i Miłosz Dziuba (woj. opolskie).

Z opinii, jakie zebraliśmy wśród rodzin i 
koordynatorów, wynika, że program został 
wysoko oceniony, mimo iż wymagał od 
rodzin dużej samodzielności i aktywności. 
Podziękowania należą się też koordyna-
torom współpracującym z rodzinami. Ich 
bezcenne uwagi weźmiemy pod uwagę, 
przy konstruowaniu regulaminu przy kolej-
nej edycji, jeśli oczywiście uzyskamy na jej 
wsparcie dofinansowanie z MSiT.

Głównym celem tego programu jest 
zwiększenie aktywności fizycznej osób ze 
środowiska wiejskiego, promocja zdrowego 
stylu życia oraz przeciwdziałanie poprzez 
sport nadwadze i otyłości. Szczególnie ten 
ostatni problem jest najistotniejszy, bowiem 
na otyłość i nadwagę cierpi w naszym kraju 
prawie 35% społeczeństwa, coraz częściej 
ta przewlekła choroba dotyka dzieci i mło-
dzież. A walka z tą plagą cywilizacyjną 
jest przecież prosta – odpowiednia dieta 
i aktywność fizyczna. Choć wielu z nas 
doskonale o tym wie – co zresztą poka-
zał test sprawdzający wiedzę na ten temat 

wśród uczestników programu – to zmia-
na nawyków żywieniowych oraz regularna 
aktywność przychodzi nam z trudem. A naj-
bardziej zniechęca brak natychmiastowych 
efektów. Niestety długoletnich zaniedbań i 
zaniechań nie da się zlikwidować w miesiąc.

Nasze imprezy składają się zawsze z 
trzech części i dostosowane są do możli-
wości uczestników. Na pierwszą część skła-
dają się wykłady dietetyków oraz mierzenie 
wielkości tkanki tłuszczowej, mięśni, ilości 
wody w organizmie. Wyniki te są następnie 
indywidualnie omawiane i każdy otrzymuje 
„receptę na zdrowie”. Druga część to zawo-

dy sportowe. Wybieramy gry i zabawy, z 
jednej strony proste, ale jednak zmusza-
jące do wysiłku, proponujemy też naszym 
uczestnikom nowe sporty. Niezmiennym 
powodzeniem na tych imprezach cieszy się 
nordic walking. Dopełnieniem jest program 
turystyczny – przede wszystkim w formie 
pieszych wycieczek.

Po trzyletnim doświadczeniu, można 
powiedzieć, że największym zainteresowa-
niem uczestników cieszą się wykłady i spo-
tkania z dietetykami. Wynika, to przede 
wszystkim z tego, że na wsi dostępność do 
tego typu usług jest ograniczona.

W tym roku po raz pierwszy Krajowe Zrzeszenie LZS zrealizowało Program Rodzinnej 
Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS. W jego ramach odbyły się 
dwa finały centralne – pierwszy w dniach 69 lipca w Mielnie, drugi w Bystrym w 
dniach 29 września – 2 października 2016. Uczestniczyły w nich 32 rodziny, spośród 
115, które zgłosiły się do projektu. Łącznie w programie wzięło udział 472 osoby ze 
wszystkich województw.

Już trzeci rok z rzędu Krajowe Zrzeszenie LZS realizuje program „Bądź aktywny – trzymaj wagę”. 
W tym roku odbyły się dwie imprezy centralne – pierwsza w dniach 23-26 czerwca w Zakopanem, 
druga 15-18 września w Mielnie. Wzięło w nich udział 126 osób.
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Organizatorem olimpiady było Kra jo we 
Zrzeszenie LZS we współpracy z Ma ło pol-
skim Zrzeszeniem LZS. Krajowe Zrze sze-
nia na tej imprezie reprezentowali: Marek 
Mazur, wiceprzewodniczący RG KZ LZS i 
Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ LZS.

Jak zwykle nasza olimpiada składała się ze 
sprawdzianu wiedzy i praktyki. Uczestnicy 
zaczęli od części trudniejszej, czyli testu 
– składał się on z 60 pytań dotyczących 
znajomości walorów krajoznawczych i tury-
stycznych Polski i Karpat, Słowacji oraz 
wiedzy o Unii Europejskiej, do tego trzeba 
było odpowiedzieć na 4 pytania z pierwszej 
pomocy przedmedycznej, wykreślić pro-
fil terenu i wyznaczyć marszrutę według 
zadanego azymutu, a także odpowiedzieć 
na 15 pytań z topografii. I znowu trzeba 
powtórzyć słowa „jak zwykle” – najwięcej 
trudności sprawiało uczestnikom wykreśle-
nie profilu i wyznaczenie marszruty według 

zadanego azymutu oraz topografia. Widać, 
że w szkołach, na zajęciach z geografii, 
poświęca się tej kwestii mało uwagi, a z dru-
giej strony te umiejętności wydają się dziś 
zbędne dla turystów. Na drugą część zawo-
dów składał się rowerowy tor przeszkód i 
ocena odległości przedmiotów w terenie. Te 

zadania nie przysporzyły zawodnikom żad-
nych trudności. Szczególnie dobrze radzili 
sobie z torem przeszkód – widać było, że 
nasi turyści dysponują dobrą kondycją.

Po zliczeniu wszystkich punktów do fina-
łu indywidualnego zakwalifikowało się 9 
zawodników – w finale odpowiadali każdy 
na 10 pytań dotyczących Polski, Karpat, 
Słowacji i Unii Europejskiej. Tę część olim-
piady prowadził Tadeusz Rożej, były pra-
cownik MSiT, od lat zaprzyjaźniony z LZS, 
a szczególnie z naszą olimpiadą.

Jak zgodnie twierdzili finaliści i ich kibice 
pytania finałowe nie były łatwe, ale prze-
cie to finał i trafiają do niego najlepsi. 
Zaskoczył dobry poziom wiedzy na temat 
Słowacji i Unii Europejskiej.

XXXIII finał wygrał indywidualnie Paweł 
Lewiak (woj. łódzkie) zdobywając 15 pkt., 
drugi był Tomasz Gotowała (woj. zachod-
niopomorskie), trzeci Michał Lewiak 
(woj. łódz kie), czwarte Joanna Suleja (woj. 
zachodniopomorskie), piąte Michał Rosa 
(woj. lubuskie), szóste Adrian Rajda (woj. 
małopolskie), siódme Katarzyna Nowacka 
(woj. wielkopolskie), ósme Gracjan Cupryj 
(woj. wielkopolskie), dziewiąte Katarzyna 
SztylhKaczorkiewicz (woj. zachodniopo-
morskie). Wśród tegorocznych finalistów 
było czworo uczestników, którzy startowali 
także w ubiegłorocznym finale – Michał 
Lewiak, Joanna Suleja, Michał Rosa i 
Tomasz Gotowała.

W klasyfikacji wojewódzkiej triumfowa-
li gospodarze – woj. małopolskie, przed 
wielkopolskim i zachodniopomorskim; w 
powiatowej – Szczecin przed Wadowicami 
i Wolsztynem.

Finalistom wręczono nagrody indywi-
dualne i dyplomy, a najlepszym 10 repre-
zentacją powiatowym i wojewódzkim 
puchary. Nagrody wręczał Marek Mazur, 
który podsumowując imprezę, stwierdził, 
że Krajowe Zrzeszenie LZS, mimo braku 
środków finansowych na działalność tury-
styczną, zrobi wszystko by olimpiada nadal 
odbywała się co rocznie.

Uczestnicy w czasie wolnym, we wła-
snym zakresie zwiedzali Zakopane i okolice. 
Wędrowali zaśnieżoną Doliną Strążyską i 
zobaczyli Wodospad Siklawica, z Gubałówki 
podziwiali panoramę Tatr, na Wielkiej 
Krokwi czuli się jak skoczkowie narciar-
scy, zdobywali Nosal i Kopieniec, byli w 
Do linie Kościeliskiej i Chochołowskiej, w 
Zakopanem odwiedzili Cmentarz Za słu-
żonych na Pęksowym Brzysku, zabytko-
wy, drewniany Kościół pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej – najstarszy drewniany 
kościół w Za ko pa nem, podziwiali ekspo-
naty dotyczące kultury Podhala w licznych 
muzeach, spacerowali po Krupówkach, w 
tym roku nieco mniej zatłoczonych, próbo-
wali oscypków i moskoli. Nie przeszkadzała 
im zmienna pogoda – deszcz, śnieg ale rów-
nież słońce. Poczuli też co to znaczy halny.

Zapraszamy na naszą olimpiadę za rok.

Po raz 33. w dniach 46 listopada odbył się w Zakopanem 
Finał Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
TurystycznoKrajoznawczej LZS. Łącznie wzięło w niej 
udział ponad 150 uczestników, z których ponad 100 
wystartowało w rozgrywce konkursowej – reprezentowali 
oni 21 powiatów z 11 województw. Indywidualnym zwy
cięzcą olimpiady został Paweł Lewiak, z woj. łódzkiego. 
Klasyfikację województw wygrało woj. małopolskie, a w 
klasyfikację powiatów – Szczecin.

XXIII Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej
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Dziękujemy:

Zapraszamy do wspierania działalności  
Ludowych Zespołów Sportowych w 2017 roku

 9 działaczom za pasję z jaką walczą o to by sport nie został zepchnięty na dalszy plan
 9 trenerom za ogrom włożonej pracy i wychowywanie naszej sportowej młodzieży 

w duchu fair play
 9 sportowcom za sukcesy i emocje jakich nam przysparzają

 9 wolontariuszom za to, że poświęcają swój wolny czas pracując na rzecz 
naszego stowarzyszenia

 9 pracownikom za rzetelne i kompetentne wykonywanie swojej pracy
 9Ministerstwu Sportu i Turystyki za owocną współpracę


